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             สาส์นจากอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม

วิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 ซึ่งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต

และพัฒนาครูอาชีวศึกษา หรือครูวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จาก       

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 ราชมงคลร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 ข้ึนเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย 

นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา ได้เผยแพร่

นวัตกรรม ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ จึงนับเป็นโอกาสท่ีดีท่ีครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง ได้สร้างงานด้านวิชาการร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่ง 

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้  จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ รวมท้ังสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ขออวยพรให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งท่ี 2 นี้ประสบความส าเร็จลุล่วง

ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ 

 

                 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 

                    อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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   สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรขอต้อนรับทุกท่าน

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2561 โดยความร่วมมือกันระหว่างครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง 

ที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตครูวิชาชีพ ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร    

มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ร่วมกันอีกทางหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ  

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ 

นักวิจัย นักวิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ร่วมกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป 

 ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ทั้ง 7 แห่ง รวมทั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนบุคลากร

ในสังกัดมาร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อที่ประชุม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้

ความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกประการ       

ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ผมขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และ

รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ

สิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน   

จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล 

                          คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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                                       สาส์นจากองค์ปาฐก 
 

          คงเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนี้ต่อวงการศึกษาไม่ว่าจะระดับใด

ประเทศใด ภูมิภาคไหน ๆ ต่างก็ ได้ รับสัญญาณการเปล่ียนแปลง       

สืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อทุกวงการอาชีพ    

ที่ต้องเ ร่ง รัดตัวเองใ ห้ทัน  หรือน าหน้าการเปล่ียนแปลงความเ ร็ว               

ที่หยุดหรือชะลอไม่ได้นี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างรุนแรง              

ในทุกระดับ 

การจัดสัมมนาคร้ังนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเป็นเวที หรือปลุกให้ตื่นในวงการศึกษา         

ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเพื่อมาทบทวนร่วมหารือ และแสวงหาช่องทางที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรง

เพียงพอต่อการต่อสู้กับตนเองในการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการศึกษาไม่ว่าจะได้รับการเรียนรู้จากการสอน

หรือมีศักยภาพแข่งขันตนเองให้มีความรู้ และความสามารถน าเอาส่ิงเหล่านั้น ทั้งไปสร้างงาน ท างานต่อไป    

ได้อย่างไร  

ดังนั้น ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับอนาคตที่เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้านนั้น จะต้องค านึงถึง

ประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะมีส่วนร่วมใช้ผลลัพธ์จากการผลิตและสร้างคนนั่นเอง จึงจ าเป็นที่จะต้องรวบรวม

พิจารณาข้อมูล ตลอดจนมีศักยภาพในการท านายล่วงหน้าอย่างแม่นย าของความต้องการที่ตรงประเด็น    

หากเป็นฝ่ายการศึกษาสร้างคน เดิมจะตกผลึกทางความคิดบอกว่าต้องท าหลักสูตรกี่ปี แต่จากนี้ไปเวลาอาจ

ไม่เป็นเงื่อนไขที่ต้องระบุชัดเจนเหมือนเดิมแล้วก็ได้ นี่เป็นเพียงประเด็นของเวลาเท่านั้น 

       จึงอาจสรุปส้ัน ๆ ว่าเรามาช่วยกันท า ช่วยกันคิด และสร้างความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายให้เกิด

ข้อคิดเห็นตรงกันบ้าง ต่างกันบ้าง แต่ละเร่ืองต้องมีทั้งสรุปให้เห็นภาพร่วมกันว่า ใช่แล้ว ถูกต้อง ท าได้     

และลงมือท าได้จริงนั่นเอง  

ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนี้ ได้ใช้เวลาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ หารือจน

ได้ว่าอนาคตที่เราคาดหวังนั้น แม้ว่าเวลาที่มีอยู่จะมากน้อยก็ตาม เราร่วมกันท าให้บังเกิดผลดีต่อการจัดงาน

คร้ังนี้ และน าไปสู่การขยายผลในชีวิตการท างานของแต่ละท่านอย่างดีต่อไป                       

                                                                                                ด้วยความปรารถนาดีครับ 

    รองศาสตราจารย์ ดร. น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 
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 นายกสมาคมระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Association for Vocational Teacher Education in East and 
Southeast Asia: RAVTE) 

 นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย 

 นายกสมาคมเทคโนโลยีวทิยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  

 ประธานสหกรณอ์อมทรัพย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลจ ากัด  
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 ประธานมลูนธิิสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

 ผู้แทนไทย ในคณะกรรมการบริหารงานระดับชาติศูนย์โวคเทค : Southeast Asian Ministers 
of Education Secretariat (SEAMEO governing  board Member) 

 ประธานชมรมกอล์ฟราชมงคล 

รางวัลท่ีได้รับ 

 พ. ศ. 2552 โล่เกยีรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปสีาขานักบริหารการศึกษา  
จาก นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี 

 พ. ศ. 2552 รางวัลจิตรประพัฒน์พา ด้านบริหารการศึกษาจากมูลนธิินักเรียนเก่าอ านวยศิลป์  

 พ.ศ. 2553  เกยีรติบัตรผูบ้ริหารสหกิจศึกษา ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย               
และสถานศึกษา ด าเนินงานสหกิจดีเด่นระดับเครือข่าย จากส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา  

 พ. ศ. 2555 รางวัลระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น   
จาก พลเอก พิจิตร กุลละวณชิย์ องคมนตรี  

 พ. ศ. 2557 รางวัลผู้บริหารแห่งปี 2557 CEO Thailand Awards 2014  

 พ.ศ. 2559 รางวลัคนดีศรีอ านวยศลิป์ จากสมาคมศิษย์เก่าอ านวยศิลป์ และมลูนธิินักเรียนเก่า
อ านวยศลิป์  

 พ. ศ. 2559 รางวัลเหมราช บคุคลต้นแบบแห่งป ีประจ าปี 2559 สาขาผูบ้ริหารสถานศกึษา
ดีเด่น จากมูลนิธ ิดินดีน้ าใสแห่งประเทศ 

ประวัติการรับราชการท่ีส าคัญ 

 พ.ศ. 2529  ผู้อ านวยการวทิยาเขตตาก   

 พ.ศ. 2531   ผู้อ านวยการกองแผนงาน   

 พ.ศ. 2532 ผู้อ านวยการวทิยาเขตภาคใต้  

 พ.ศ. 2533 ผู้ชว่ยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

 พ.ศ. 2534  คณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

 พ.ศ. 2537  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

 พ.ศ. 2538  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 พ.ศ. 2539  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  

 พ.ศ. 2543 - 2548 อธกิารบดีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
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 พ.ศ. 2548  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

 พ.ศ. 2548 - 2556 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 พ.ศ. 2548 - 2558 ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 

 พ.ศ. 2556-2560 อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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สาส์นจากบรรณาธิการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 

(The 2nd Innovation for Learning and Invention 2018: ILI2018 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการร่วมกับ         

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       

สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ซึ่งเป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร

วิชาชีพครู 5 ปี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นเวทีทางวิชาการแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

เครือข่ายทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 

การประชุมวิชาการครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์            

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหลายสมัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

หลายสิบปี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการจัดการด้านอาชีวศึกษา ได้กรุณารับเป็นองค์ปาฐก      

เรื่อง “ความท้าทายในการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต”  

ในด้านการน าเสนอผลงานวิจัย มีผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอบทความวิจัย รวมทั้งสิ้น 76 เรื่อง     

จ าแนกเป็นการน าเสนอภาคโปสเตอร์จ านวน 19 เรื่อง และภาคบรรยายจ านวน 57 เรื่อง ทั้งนี้  

คณะกรรมการด าเนินการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่งได้จัดท าเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงาน องค์กรต่าง  ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณารับเป็นผู้พิจารณาบทความที่เข้าร่วมการประชุม

วิชาการในครั้งนี้ หวังว่าเอกสารสืบเนื่องทางวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม และ  

ผู้ที่สนใจสืบต่อไป 

บรรณาธิการ 
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การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท่ี 2 
: Innovation for Learning and Invention 2018 (ILI 2018) 

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
วันที ่ เวลา รายละเอียด 

18  
กรกฎาคม  

2561 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมวีดีทัศน์ แนะน า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

09.30 - 10.30 น. 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายในการจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ 
10.45 - 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 19 เร่ือง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องวิคตอเรีย 
เวลา 03.00 น.-17.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 57 เร่ือง 

เวลา 

ห้อง 
สงค์ธนาพิทักษ์ 
วิจัยทางการศึกษา 

ห้องที่ 1  

ห้องวิคตอเรีย 
วิจัยทางการศึกษา 

ห้องที่ 2 + IT 

ห้องมังคลอุบล 
วิจัยในชั้นเรียน 

ห้องที่ 1 + IT 

ห้องฉลองขวัญ 
วิจัยในชั้นเรียน 

ห้องที่ 2 

ห้องธัญกาฬ 
นวัตกรรม และ 

สิ่งประดิษฐ์ 

13.00 - 13.20 น. ILI001 ILI045 ILI007 ILI072 ILI010 
13.20 - 13.40 น. ILI002 ILI046 ILI023 ILI073 ILI013 
13.40 - 14.00 น. ILI003 ILI050 ILI024 ILI074 ILI015 
14.00 - 14.20 น. ILI004 ILI053 ILI025 ILI075 ILI019 
14.20 - 14.40 น. ILI005 ILI055 ILI037 ILI076 ILI027 
14.40 - 15.00 น. ILI009 ILI066 ILI043 ILI077 ILI031 
15.00 – 15.20 น. ILI011 ILI068 ILI048 ILI078 ILI039 
15.20 - 15.40 น. ILI022 ILI069 ILI070 ILI079 ILI047 
15.40 - 16.00 น. ILI036 ILI006 IT ILI071 ILI080 ILI051 
16.00 - 16.20 น. ILI038 ILI029 IT ILI040 IT ILI081 ILI052 
16.20 - 16.40 น. ILI041 ILI032 IT ILI054 IT  ILI035 
16.40 - 17.00 น. ILI044 ILI034 IT ILI056 IT   

หมายเหตุ : อาหารว่างบ่าย จัดไว้ในห้องประชุมย่อย 
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บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ สังกัด 

1 ILI014 ณัฐกานต์ สุมาลัย แนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทย
แลนด์ 4.0  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ILI018 นัฐพร สังข์อาษา1  
อัญชลี จันทร์เสม2 

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเจต
คติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ ์(รูปแบบที่ 2) กับการสอนแบบเดิม 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ILI020 อัญมณี  เพชรมา1  
ดร.วิภาวี  วีระวงค์2    

การผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ 
ส าหรับผู้พิการทางการเห็น 

หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

4 ILI021 กฤษฎา นรินทร์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดอุดรธานี 

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ  

5 ILI030 อารียา ปอเจริญ1  
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล2 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเน้ือปลาโดยใช้สาร
ทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส 

1ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6 ILI033 พิชญ์ธรา แก้วก่อ1  
นิชานาถ นาคพงษ์พันธ์2 
พัชราภา สอนดี3 
ผกาวัลย์ เขมารมย์4 
ณัฐสุดา ปานอยู่5 
กัตตกมล  พิศแลงาม6 

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกชิ้นกึ่งอัตโนมัติในรายวิชานวัตกรรม
และการคิดทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 งานวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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ฌ 

 

บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ สังกัด 

7 ILI042 ประสาน  อุฬารธรรม1 
สว่าง  ฉันทวิทย์2    
ศิราณี  ศรีกนก3   
หทัยชนก  โทสินธิติ4   
เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล5   
มินตรา  ศักด์ิดี6 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ระยะที่ 2 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา ภาควิชาครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ  
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  

8 ILI057 อนุชา ตู้แก้ว ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์   

9 ILI058 จรินทร  สุขขานน ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่
มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

10 ILI059 นภาพรรณ  จงเกษกรณ ์ ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มี ต่อทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

11 ILI060 หทัยชนก ตระกูลจ าลอง
1  

ดร.สุธาทิพย์ งามนิล2 

ผลการสอนตามหลักอริยสจั 4 ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะครศุาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
12 ILI061 จารุวัลย์ ธรรมศริ ิ ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อความสามารถในการทาโครงงาน 

วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์  
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ญ 

 

บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ สังกัด 

13 ILI062 สมพิทย์  วงศ์สุทธ์ิ ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ที่มีต่อพฤติกรรม
การท างานกลุ่มและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คณะครศุาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
14 ILI063 วินัย ตาระเวช1  

โสภิดา วิศาลศักด์ิกุล2 
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อพานพุ่มประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  
2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  
15 ILI067 มินตรา  รุ่งรังษ1ี 

ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย2 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  

 

16 ILI049 ณัฐนันท์  วิริยาธนาโชติ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติ งานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

17 ILI065 บุญชู  งามข า1 

พรสิริ  เอ่ียมแก้ว2  
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่
มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

2อาจารย์ที่ปรึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

18 ILI026 ปรารถนา  ชูแสง แนวทางการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารและการจัด
การศึกษา(แขนงการบริหารอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ฎ 

 

บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ สังกัด 

19 ILI064 นพรดา บุญหล่อวัฒนา พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งต่อการด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2  

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จ 
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาชั้นเรียนของครูระดับประถมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จในการจัด 
การเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา  2) เพื่อก าหนดแนวทางของการส่งเสริม
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1) การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
แบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .977 วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความต้องการจ าเป็นโดยใช้ค่าดัชนี PNImodified 2) การสัมภาษณ์  
เพื่อก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูล คือ ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์รวมท้ังส้ิน 4 คน วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากการด าเนินการวิจัยท้ัง 2 ระยะ สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) การประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา พบว่า ด้านการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 
(PNImodified = 0.223) 2) การก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย 
การศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ 
เกิดความต้องการจ าเป็น พบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น คือ การใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
ขาดการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียนและการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนยังไม่ได้รับการยอมรับ
เท่าท่ีควร 2) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับ  
ครูระดับประถมศึกษา คือ การสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน การจัด Open Class ของ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาและการก าหนดให้การศึกษาช้ันเรียนเข้าไปในนโยบายของการศึกษา 
ค าส าคัญ   การศึกษาช้ันเรียน, การประเมินความต้องการจ าเป็น 
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Abstact 
 The objectives of this study were 1) to assess the Needs Assessment about the factor 
of achievement in classroom management for elementary school teacher. 2) To define the 
guideline of promoting the success of learning management by classroom education for 
elementary school teachers. The research method is devided into 2 phases. 1) survey 
research with Needs Assessment. The sample consisted of 400 the teachers used classroom 
innovation Lesson study in the Northeastern Mathematics Development Project. The 
employed research instrument was a questionnaire The reliability was .977 using percentage, 
mean, standard deviation. Find the required values using the PNImodified. 2) An interview to 
analyze the causes and determine the ways to promote the success of classroom learning 
management for elementary school teachers. The teachars in the Northeastern region used 
the innovations in the advanced mathematical thinking development program of the 
students in the northeastern region. Research finding were as follows into 2 phases. 1) 
survey research with Needs Assessment. Supported by the most relevant needs 
(PNImodified = 0.223) 2) An interview to analyze the causes and determine the ways to 
promote the success of classroom learning management for elementary school teachers.  
1) The cause of Needs Assessment was using Lesson study a lack of supporting from the 
principal and Lesson study is not acceptable 2) The guideline for promoting the success of 
classroom management for elementary school teachers was The supporting of the principal, 
the Primary Educational Service Area office and the assignment of Lesson study into policy 
of Education 
Key words  :  Lesson study, Needs Assessment 
 

บทน า 

 การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นนวัตกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีสามารถท าให้เกิด
การพัฒนาท้ังครูและนักเรียนไปพร้อม ๆ กัน ลักษณะส าคัญของการศึกษาช้ันเรียนนั้นจะต้องเกิดจากกลุ่มครู
จะพบกันเป็นระยะ ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการสอน สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน และการปรับปรุงแผน
ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาช้ันเรียน ดังนั้น นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางหนึ่งท่ี
กระท าโดยครูในโรงเรียนเอง โดยการท่ีครูท ากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสังเกตการจัดการเรียนรู้ สะท้อนผลช้ันเรียน และช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง (ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์, 2550; นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) 
 การศึกษาช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีสามารถช่วยให้ครูพัฒนาตัวเองและพัฒนา
นักเรียนไปพร้อม ๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการศึกษาช้ันเรียนนั้น นักวิชาการ ครู อาจารย์ มักจะ
กล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีด าเนินอยู่เมื่อครูเข้าไปสู่แนวทางในการศึกษาช้ันเรียน โดยขั้นตอนท่ีว่านี้ 
นักวิชาการแต่ละคนจะเรียกช่ือแตกต่างกันไป บางคนก็เรียกว่า กระบวนการ (Process) บางคนก็เรียกว่า 
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วงจร (Cycle) บางคนเรียกว่าขั้นตอน (Step) ซึ่ง Lewis (2002) ได้เสนอวงจรการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 
Study Cycle) โดยการก าหนดเป็นกรอบและรายละเอียดของวงจรไว้ด้วย คือ 1) การต้ังเป้าหมายและ 
การวางแผน (Goal-Setting and Planning) เป็นการค้นหาเป้าหมายโดยนักเรียนและการพัฒนาระยะยาว  
มีการออกแบบ วางแผนโครงสร้างร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการสร้างการวิจัยบทเรียน (Research lesson)  
ท่ีจะสังเกต 2) เป็นการวิจัยบทเรียน (Research Lesson) ซึ่งสมาชิกในทีมท าการสอนหนึ่งคน ส่วนคนอื่น ๆ 
ท าการเก็บข้อมูลในห้องเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการคิดของนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วม
ของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและอื่น  ๆ 3) การอภิปรายบทเรียน (Lesson Discussion) จะมี 
การแลกเปล่ียนและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยช้ันเรียน (Research lesson) ว่าอะไรเป็นหลักฐานท่ีจะไปถึง
เป้าหมายของนักเรียน และอะไรคือการพัฒนาบทเรียนและโครงสร้างพื้นฐาน 4) สรุปผลการเรียน 
(Consolidation of Learning) ถ้าหากต้องการปรับปรุง และสอนใหม่อีกครั้ง ให้เขียนรายงานท่ีมีท้ัง 
แผนการสอน ข้อมูลนักเรียน และการสะท้อนการเรียนรู้ 
 ปัจจุบันการศึกษาช้ันเรียนเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นจากในอดีตท่ีเคยมีการใช้อย่างแพร่หลายในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้ขยายเข้าสู่ภาคเหนือและภาคกลางมากขึ้น จึง ท าให้เป็นท่ีรู้ จักและ
โรงเรียนต่าง ๆ เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาช้ันเรียน ในการจัดการเรียน  
การสอนโดยใ ช้การ ศึกษา ช้ัน เรี ยนนั้ น  หากจะท า ให้ปร ะสบผลส า เ ร็ จ ไ ด้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึกษาจา ก  
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ (2552: 19-20) สมใจ มณีวงษ์,  (2559: 111) ศศิรดา แพงไทย,  (2560: 124)  
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการศึกษาช้ันเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปปัจจัยท่ีมีผล  
ต่อความส าเร็จของการศึกษาช้ันเรียนท้ังหมดได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู หมายถึง 
การกระท าของครูท่ีแตกต่างจากวิถีท่ีเคยปฏิบัติ ได้แก่ การปรับตัว การยอมรับ การเรียนรู้ 2) การสนับสนุน
จากผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้เช่ียวชาญ ในด้าน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาช้ันเรียนให้กับครู การส่งผู้มีความรู้มาดูแลครู การลง มือปฏิบัติร่วมกับครู  
การเอื้อเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู การร่วมแก้ปัญหากับครู 3) การท างานร่วมกันของครู 
หมายถึง พฤติกรรมเกี่ยวกับ การปรึกษา การวางแผน การเขียนแผนการสอน การสังเกตการสอน การสะท้อน
ผลการสอน และการก าหนดการจัดการเรียนการสอนท้ังก่อน ระหว่าง และหลังจากการใช้นวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียน 4) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  
ในการแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้การศึกษาช้ันเรียนระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน 
ท่ีประสบความส าเร็จ ได้แก่ การน าผลการนิเทศติดตามมาใช้เป็นข้อมูล การแลกเปล่ียนประเด็นปัญหา  
การเป็นวิทยากรให้ความรู้ของครู ผู้อ านวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์  
 จากท่ีกล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังในการส ารวจและประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อ  
เป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
 
การศึกษาชั้นเรียน 
 การศึกษาช้ันเรียน เป็นค าท่ีคิดขึ้นมาเพื่อใช้แทนค าภาษาอังกฤษว่า Lesson Study โดยเป็นค าท่ีใช้
แทนค าว่า Jugyokenkyu ในภาษาญี่ปุ่น โดยค าว่า Jugyokenkyu ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ Jugyo หมายถึง 
ช้ันเรียน และ kenkyu ซึ่งหมายถึงการศึกษา (study) หรือการท าวิจัย (research) การศึกษาช้ันเรียน  
จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า การศึกษาหรือวิจัยห้องเรียน แต่ความหมายตามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น  
ท่ีแท้จริงนั้น การศึกษาช้ันเรียน เป็นระบบการพัฒนาวิชาชีพครูแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิธี 
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ท่ีมีมาอย่างยาวนาน โดยครู ท่ีญี่ปุ่นจะต้องได้รับการพัฒนาต้ังแต่การเริ่มต้นวิชาชีพครู ลักษณะส าคัญ  
ของการศึกษาช้ันเรียนนั้นจะต้องเกิดจากกลุ่มครูจะพบกันเป็นระยะ  ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการสอน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน และการปรับปรุงแผนร่วมกัน เพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาช้ันเรียน  
ดังนั้น นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางหนึ่งท่ีกระท าโดยครูในโรงเรียนเอง โดยการท่ีครูท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างน้อย 4 กิจกรรม คือ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และสังเกตการจัดการเรียนรู้ สะท้อนผล 
ช้ันเรียน และช่วยกันสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง การศึกษาช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครู  
ท่ีสามารถช่วยให้ครูพัฒนา ตัว เองและพัฒนานัก เรี ยนไปพร้อม  ๆ  กัน ไ ด้อย่ า งมีประ สิทธิภาพ  
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2550; นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) 
 

ขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 
 ในการกล่าวถึงการศึกษาช้ันเรียนนั้น นักวิชาการ ครู อาจารย์ มักจะกล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวนการ
ท่ีด าเนินอยู่เมื่อครูเข้าไปสู่แนวทางในการศึกษาช้ันเรียน โดยขั้นตอนท่ีว่านี้ นักวิชาการแต่ละคนจะเรียกช่ือ
แตกต่างกันไป บางคนก็ เรียกว่า กระบวนการ (Process) บางคนก็ เรียกว่า วงจร (Cycle) บางคน 
เรียกว่าขั้นตอน (Step) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) Lewis (2002) ได้เสนอวงจร
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study Cycle) โดยการก าหนดเป็นกรอบและรายละเอียดของวงจรไว้ด้วย  
1) การต้ังเป้าหมายและการวางแผน (Goal-Setting and Planning)เป็นการค้นหาเป้าหมายโดยนักเรียนและ
การพัฒนาระยะยาว มีการออกแบบ วางแผนโครงสร้างร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการสร้างการวิจัยบทเรียน 
(Research lesson) ท่ีจะสังเกต 2) การวิจัยบทเรียน (Research Lesson)สมาชิกในทีมท าการสอนหนึ่งคน 
ส่วนคนอื่น ๆ ท าการเก็บข้อมูลในห้องเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการคิดของนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน 
การมีส่วนร่วมของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและอื่น ๆ  3) การอภิปรายบทเรียน (Lesson Discussion) 
มีการแลกเปล่ียนและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยช้ันเรียน (Research lesson) ว่าอะไรเป็นหลักฐานท่ีจะไปถึง
เป้าหมายของนักเรียน และอะไรคือการพัฒนาบทเรียนและโครงสร้างพื้นฐาน  4) สรุปผลการเรียนถ้าหาก
ต้องการปรับปรุง และสอนใหม่อีกครั้ง ให้เขียนรายงานท่ีมีท้ังแผนการสอน ข้อมูลนักเรียน และการสะท้อน 
การเรียนรู้ 
 

ความส าเร็จของการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 
 นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีแตกต่างไปจากวิธีการพัฒนา
วิชาชีพครูด้ังเดิมของไทย ท่ีมักจะใช้การอบรมระยะส้ันโดยวิทยากรภายนอกโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ นวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนท่ีเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาวและด าเนินการโดยตัวครูเองจึงเป็นการพัฒนาวิชาชีพ
ครูที่ครูไม่คุ้นเคยและมีผลท าให้ครูต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการท างาน ปรับเปล่ียนเจตคติ ความเช่ือต่าง ๆ 
ดังนั้น การน านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนเข้าไปใช้ในโรงเรียนจึงต้องการปัจจัยจ านวนมากเพื่อให้  
เกิดความส าเร็จ นฤมล อินทร์ประสิทธิ์,  (2552: 19) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จของนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
หมายถึง การท่ีนวัตกรรมท าหน้าท่ีในโรงเรียนได้ จนก่อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นกับครูและนักเรียน  
การท่ีองค์กรใดก็ตามท่ีน านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนเข้าไปใช้ จึงจ าเป็นต้องค านึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่  
การสนับสนุนจากหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน ความร่วมมือ  
กับผู้เช่ียวชาญภายนอก ความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของนักเรียนและของตัวครูเอง ความมั่นใจว่า
การศึกษาช้ันเรียนเป็นโอกาสของการพัฒนาวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันของครูท่ีเข้าร่วม  
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ 1. การสนับสนุนจากหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียน  2. การสนับสนุน 
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ของผู้บริหารโรงเรียน 3. ความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญภายนอก 4. ความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง  
ของนักเรียนและของตัวครู เอง 5. ความมั่นใจว่าการศึกษาช้ันเรียนเป็นโอกาสของพัฒนาวิชาชีพ  
6. ประสบการณ์ในการท างานร่วมกันของครูท่ีเข้าร่วมในกระบวนการการศึกษาช้ันเรียน  7. แนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ สมใจ มณีวงษ์,  (2559: 111) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนมาใช้ มีท้ังหมด 5 ประเด็น คือ 1) ภาวะผู้น าและความรู้ความสามารถของผู้บริหาร   
2) ความรู้ความสามารถของความเอาใจใส่ของผู้สอน 3) การสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบันอุดมศึกษา  
4) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  5) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จึงได้ขยายความของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนมาใช้ ศศิรดา แพงไทย ,  (2560: 124) ได้กล่าวว่า  
การน านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนมาใช้ให้เกิดผลส าเร็จประกอบไปด้วย 2 ประเด็นใหญ่  ๆ ดังนี้  
1) ด้านปัจจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการใช้นวัตกรรมของโรงเรียน มีการจัดเตรียมส่ิงอ านวย  
ความสะดวกเพื่อการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ส่ือ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน
ตาม แน วทางข อ ง นวั ตก ร รม ทา งก าร ศึกษ า  มี ผู้ เ ช่ี ย วช าญ ภายนอ กจ าก สถ าบั น อุ ด ม ศึ กษ า  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาร่วมในกระบวนการใช้นวัตกรรมของโรงเรียน  2) ด้านกระบวนการ 
มีการวางแผนการใช้นวัตกรรมร่วมกัน ก าหนดปฏิทินท่ีชัดเจนในการด าเนินงานตามแนวทางของนวัตกรรม 
เช่น การร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การร่วมสังเกตช้ันเรียน และการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหารเข้าร่วมในกระบวนใช้นวัตกรรม ท้ังการร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ ร่วมสังเกตช้ันเรียนและท าหน้าท่ี
ประธานในการสะท้อนผล หลังจากการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเด็นท่ีสอดคล้องกัน
หรือมีความหมายใกล้เคียงกันมารวมไว้ในปัจจัยเดียวกัน จึงท าให้สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  
ของการศึกษาช้ันเรียนท้ังหมดได้ 4 ด้าน ได้แก่  1) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู  หมายถึง  
การกระท าของครูท่ีแตกต่างจากวิถีท่ี เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ได้แก่ การปรับตัว การยอมรับ การเรียนรู้  
2) การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
ผู้เช่ียวชาญ ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาช้ันเรียนให้กับครู การส่งผู้มีความรู้มาดูแลครู การลงมือ
ปฏิบัติร่วมกับครู การเอื้อเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู การร่วมแก้ปัญหากับครู  3) การท างาน
ร่วมกันของครู หมายถึง พฤติกรรมเกี่ยวกับ การปรึกษา การวางแผน การเขียนแผนการสอน การสังเกตการ
สอน การสะท้อนผลการสอน และการก าหนดการจัดการเรียนการสอน ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังจากการ 
ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 4) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของ ครู ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ในการแลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้การศึกษาช้ันเรียนระหว่างโรงเรียน  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ  ได้แก่ การน าผลการนิเทศติดตามมาใช้เป็นข้อมูล 
การแลกเปล่ียนประเด็นปัญหา การเป็นวิทยากรให้ความรู้ของครู ผู้อ านวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา  
ช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
 2. เพื่อก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับ
ครูระดับประถมศึกษา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากร ท่ีใ ช้ ในการวิ จัย  คือ ครู ท่ี ใ ช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ( Lesson study)  
ท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบ ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 29 โรงเรียนและโรงเรียนท่ีขยายผล 
โดยใช้โรงเรียนต้นแบบเป็นฐานของการพัฒนาในปี พ.ศ. 2552 – 2559 จ านวน 31 โรงเรียน ครอบคลุม 20 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 4 จังหวัดในภาคเหนือ รวมท้ังหมดจ านวน 60 โรงเรียน 
ท่ี เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการคิดขั้น สูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้น ท่ีภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครู ท่ีใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ( Lesson study)  
ท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบ ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 29 โรงเรียนและโรงเรียนท่ีขยายผลโดยใช้
โรงเรียนต้นแบบเป็นฐานของการพัฒนาในปี พ.ศ. 2552 – 2559 จ านวน 31 โรงเรียน ครอบคลุม 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 4 จังหวัดในภาคเหนือรวมท้ังหมดจ านวน 60 โรงเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับค่าเฉล่ียของประชากรของ ศิริชัย กาณจนวาสี  (2551: 151) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นการใช้แบบสอบถามโดยผู้วิจัย ได้สร้างเครื่องมือแบบ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาศักยภาพการสอนด้วยการศึกษาช้ันเรียน มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (dual – response format) 
      2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 
ปรากฏค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับอยู่ระหว่าง .278 - .881 และค่าความเช่ือมั่นรายด้าน เท่ากับ .977 
รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อม่ัน (α) 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู .278 - .842 .944 
การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง .302 - .823 .917 
การท างานร่วมกันของครู .375 - .841 .960 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ .361 - .881 .962 
ภาพรวม .278 - .881 .977 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ในการจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา  
โดยก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง แล้วน ามาเรียงล าดับผลต่างของคะแนน
เฉล่ียโดยใช้ดัชนี Modified Priority Needs Index (PNImodified) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ว่า ค่าดัชนี 
(PNImodified) ท่ีมีค่า 0.3 ขึ้นไป ให้ถือเป็นความต้องการจ าเป็น ส่วนการจัดระดับความต้องการจ าเป็น จะใช้ 
การเขียนดัชนีจากมากไปหาน้อย ดัชนีท่ีมีค่ามากแสดงว่ามีความจ าเป็นมากท่ีต้องได้รับ การพัฒนามากกว่ า
ดัชนีท่ีมีค่าน้อยกว่า (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 76) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายส าหรับ
ความต้องการจ าเป็นท่ีประเมินได้ ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ส่งเสริมความส าเร็จในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ส่งเสริมความส าเร็จในระดับมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ส่งเสริมความส าเร็จในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ส่งเสริมความส าเร็จในระดับน้อย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ส่งเสริมความส าเร็จในระดับน้อยที่สุด 
 
 ระยะท่ี 2 การก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการจ าเป็น ในการก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้ 
 1. การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ในการศึกษาสาเหตุของความต้องการจ าเป็น และการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความต้องการจ าเป็นของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครู
ระดับประถมศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการท่ีมีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาช้ันเรียน จ านวน 4 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
      1.1 มีประสบการณ์ในการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนอย่างน้อย 2 ปี 
      1.2 เคยท าวิจัยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาช้ันเรียน 
      1.3 มีความยินดีและสามารถให้ข้อมูลวิจัยได้ 
      จากเกณฑ์การคัดเลือก จะด าเนินการคัดเลือกจากผู้ท่ีใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนท่ี  
เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รวมท้ังส้ิน 4 คน โดยผู้ให้ข้อมูลถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในยุคแรก เมื่อปี พ.ศ. 2552 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นของการส่งเสริมความส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content 
analysis) 
 ตอนท่ี 2 การก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน
ส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา 2) เพื่อก าหนดแนวทางของการส่งเสริม
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา ในการเสนอผลการศึกษา 
ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีคาดหวังและสภาพในปัจจุบันท่ี
ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา ตอนท่ี 2 ผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครู
ระดับประถมศึกษา ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการการส่งเสริม
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา  ตอนท่ี 4 การก าหนด
แนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา  ดังนี้
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีคาดหวังและสภาพในปัจจุบันท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยแบ่งตามปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา คือ 1) การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมครู 2) การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 3) การท างานร่วมกันของครู 4) การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ ซึ่งในภาพรวมปรากฏดังนี้ สภาพท่ีคาดหวังของความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ัน
เรียนส าหรับครูประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก (M = 3.980, SD = .498) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการ
สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง (M = 4.064, SD = .473) สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (M = 3.662, SD = .667) 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมครู (M = 3.723, SD = .660) แสดงได้ 
ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาชั้นเรียนล าหรับครู 

  ระดับประถมศึกษา 
 

  
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา การประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา โดยใช้แบบสอบถามการประเมินความ

      

ด้าน 
การ

เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมครู 

การสนับ 
สนุนจาก

ผู้เกี่ยวข้อง 

การท างาน
ร่วมกัน 
ของครู 

การสร้าง
เครือข่าย 
การเรียนรู ้

ภามรวม 

สภ
าพ

ที่
คา

ดห
วัง

 M 3.989 4.064 3.978 3.890 3.980 
SD .517 .473 .448 .552 .498 

แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 

สภ
าพ

ปัจ
จุบ

ัน M 3.723 3.587 3.720 3.618 3.662 
SD .660 .747 .611 .648 .667 

แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก 
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ต้องการจ าเป็นท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
ซึ่งเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ระบุความต้องการจ าเป็น (needs identification) โดยใช้สูตร 
PNImodified ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมปรากฏดังนี้ การประเมินความต้องการจ าเป็นการส่งเสริม
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา มีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นอยู่ระหว่าง 0.107 – 0.223 ในภาพรวม PNImodified = 0.145 หากพิจารณารายด้าน ด้านท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง (PNImodified = 0.223) แสดงได้ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ความต้องการจ าเป็นการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาชั้นเรียนส าหรับ
ครูระดับประถมศึกษา 
 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษาจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) การใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนขาดการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน  การใช้นวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนในการจัดการเรียนรู้ยังขาดการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นหลักเนื่องจากเป็นผู้ท่ี
อยู่ใกล้ชิดกับครูมากท่ีสุด หากผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียน ก็จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ นั้นไม่สมบูรณ์และได้ผลเท่าท่ีควร 
 2) การใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าท่ีควร การใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ัน
เรียนในการจัดการเรียนรู้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้สนับสนุนในระดับต่าง ๆ นอกจากผู้อ านวยการโรงเรียน
แล้ว ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร 
 
ตอนท่ี 4 การก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) การสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน จากการที่ได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุแล้วผู้ให้ข้อมูลได้เสนอ
แนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูประถมศึกษา โดยการพัฒนาท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นหลักเพราะเป็นผู้ขับเคล่ือนกระบวนการและใกล้ชิดกับครูผู้จัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนมากท่ีสุด 
 2) การจัด Open Class ของเขตพื้นท่ีการศึกษา จากการที่ได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุแล้วผู้ให้ข้อมูลได้
เสนอแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าหรับครูประถมศึกษา โดยการจัด 

   

ด้าน PNImodified ล าดับ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมครู  0.120 3 
การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 0.223 1 
การท างานร่วมกันของคร ู 0.107 4 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 0.128 2 
ภาพรวม 0.145 - 
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Open Class เป็นส่ิงท่ีส าคัญเนื่องจะท าให้ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลของการใช้นวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
 3) การก าหนดการศึกษาช้ันเรียนเข้าไปในนโยบายของการศึกษา จากการท่ีได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ
แล้วผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการ ศึกษาช้ันเรียนส าหรับครู
ประถมศึกษา โดยการก าหนดเป็นนโยบายของการศึกษา เช่น การก าหนดเป็นมาตรฐาน นโยบาย หรือ
ข้อบังคับให้โรงเรียนได้ท า 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนของครูระดับประถมศึกษา: การวิจัยแบบผสานวิธีการรูปแบบอธิบายตามล าดับ”สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนของครู
ระดับประถมศึกษา จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
      1.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนในด้านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู พบว่า ไม่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน แต่หาก
เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถน ากระบวนการศึกษาช้ันเรียนมาใช้ในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการสอนได้ (PNImodified = 0.181) 
      1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนในด้านการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า โดยมีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน
มากท่ีสุด คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน ( PNImodified = 
0.369) 
      1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนในด้านการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน แต่หาก
เรียงล าดับความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ท่านเสนอแนะจุดเด่นของการสอนของเพื่อนครู (PNImodified = 
0.145) 
      1.4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนในด้านการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ครูในโรงเรียนมีการติดต่อ สอบถาม แลกเปล่ียน
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาช้ันเรียนกับครูโรงเรียนอื่น ๆ (PNImodified = 0.209) 
 2. ก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนของครู
ระดับประถมศึกษา จ าแนกออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
      2.1 แนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน ได้แก่ การ
สนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน โดยการพัฒนาท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นหลักเพราะเป็นผู้ขับเคล่ือน
กระบวนการและใกล้ชิดกับครูผู้จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนมากท่ีสุด 
      2.2 แนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน ได้แก่ การจัด 
Open Class ของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยการจัด Open Class เป็นส่ิงท่ีส าคัญเนื่องจะท าให้ครู ผู้อ านวยการ
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โรง เรียน ท่ีเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาการคิดขั้น สูงทางคณิตศาสตร์ของนัก เรียนในเขตพื้น ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลของการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
      2.3 แนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน ได้แก่  การ
ก าหนดการศึกษาช้ันเรียนเข้าไปในนโยบายของการศึกษา เช่น การก าหนดเป็นมาตรฐาน นโ ยบาย หรือ
ข้อบังคับให้โรงเรียนได้ท า ซึ่งจะท าให้โรงเรียนมีความตระหนักแล้วให้ความส าคัญมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 
      จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน
ของครูระดับประถมศึกษา: การวิจัยแบบผสานวิธีการรูปแบบอธิบายตามล าดับ” ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปราย
ผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 
     1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนของครูระดับประถมศึกษา พบว่า ด้านการ
สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องเป็นด้านท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากในด้านนี้มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ หรือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา จึงท า
ให้เกิดความแตกต่างในกระบวนการในการด าเนินการการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์  (2552: 19) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จของนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานบังคับบัญชาของโรงเรียนท่ีจะช่วยให้นวัตกรรมนี้ประสบความส าเร็จ คือ การท่ี
หน่วยงานระดับบนของโรงเรียนขึ้นไป ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางด้าน
แนวคิดว่านวัตกรรมนี้มีคุณค่า สนับสนุนด้วยการส่งผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้มาช่วยให้ค าแนะน า และ
สนับสนุนส่งเสริมด้านก าลังใจในการท างาน 
      นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลของการศึกษาข้อมูลสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนของครูระดับประถมศึกษา 
พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ช้ันเรียน อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของผู้อ านวยการโรงเรียนแต่ละคนท่ีมีความสนใจ ความเข้าใจ หรือ
ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันในการเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนจึงท าให้เกิดความเกิด
ความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมใจ มณีวงษ์  (2559: 111) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน านวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนมาใช้ คือ ภาวะผู้น าและความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สถานศึกษาควร
มีการก าหนดเป็นนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของสถานศึกษา มีการเตรียมบริบทของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการใช้นวัตกรรม มีการอบรมพัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรม มีการ
อบรมพัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมให้เข้าถึงวิธีการ เป้าหมาย และข้อจ ากัดของนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน 
     2. จากผลการวิเคราะห์การก าหนดแนวทางของการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนของครูระดับประถมศึกษา พบว่า สามารถแบ่งออกได้ 3 แนวทางท่ีสามารถท าให้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนส าเร็จมากขึ้น แนวทางแรกเป็นการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน โดยการ
พัฒนาท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นหลักเพราะเป็นผู้ขับเคล่ือนกระบวนการและใกล้ชิดกับครูผู้จัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียนมากท่ีสุด เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นคนส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน เพราะใกล้ชิดกับครูผู้จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียน จึงท าให้เป็น
กุญแจส าคัญของการด าเนินไปของการศึกษาช้ันเรียนในแต่ละโรงเรียน หากผู้อ านวยการลงมือปฏิบัติอย่าง
เต็มท่ีก็จะสามารถท าให้การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนนั้นประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล 
อินทร์ประสิทธิ์  (2552: 19) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนของผู้บริหารท าได้โดยการสนับสนุนจัดต้ังกลุ่มการศึกษา
ช้ันเรียน จัดตารางเวลาเพื่อให้ครูร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผล จัดตารางสอนเพื่อให้ครู
สามารถมีเวลามาสังเกตการสอนของครูได้ สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ส่ือการจัดเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ก าลังใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ แนวทางท่ีสองเป็นการจัด Open Class ของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดย 
การจัด Open Class เป็นส่ิงท่ีส าคัญเนื่องจะท าให้ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิด
ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลของการใช้
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ การจัด Open Class เป็นการน าครูท่ีจัดการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาช้ันเรียน มารวมตัวกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงบริบทของโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีท้ังจุดเด่น และข้อท่ีควร
ปรับปรุง ได้น ามาเสนอต่อเพื่อนครูและยังเป็นการร่วมกันแสดงความคิดในการแก้ปัญหาในข้อท่ีควรปรับปรุง
ให้กับเพื่อนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ท าให้การ Open Class เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น และแนวทางท่ีสามเป็นการก าหนด
การศึกษาช้ันเรียนเข้าไปในนโยบายของการศึกษา เช่น การก าหนดเป็นมาตรฐาน นโยบาย หรือข้อบังคับให้
โรงเรียนได้ท า ซึ่งจะท าให้โรงเรียนมีความตระหนักแล้วให้ความส าคัญมากขึ้น ซึ่งการก าหนดเป็นมาตรฐานหรือ
นโยบายของโรงเรียนอาจได้รับค าส่ังจากเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ังให้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดการพัฒนาครูให้เกิดการท างาน
อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ (2554) ได้
กล่าวว่า การศึกษาช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นแนวทางท่ีให้ครูได้
ปรับปรุงการสอนด้วยตัวเอง (Teacher-led instruction improvement) ดังนั้นการน าแนวทางของ
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) มาใช้ในการสอนจะท าให้เกิดผลดีทางด้านเนื้อหา วิธีการสอน ส่ือการสอน 
และนักเรียนเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนของ
ครูระดับประถมศึกษา: การวิจัยแบบผสานวิธีการรูปแบบอธิบายตามล าดับ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.1 จากผลการวิจัยในการประเมินความต้องการจ าเป็นจะเห็นว่าการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นประเด็นท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ หรือผู้เช่ียวชาญ ควรจะให้การช่วยเหลือในด้านของความรู้ วิธีการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน
และควรมีการติดตามผลของการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนเป็นระยะ 
      1.2 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาช้ันเรียนให้ประสบผลส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประการแรก ประการต่อมาต้องน าการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาช้ันเรียน
ก าหนดเข้าไปในมาตรฐาน ตัวชี้วัด ในการประเมินโรงเรียนหรือประเมินครูผู้สอน จึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จและ
สมบูรณ์ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      ในการเก็บข้อมูลการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลเป็นเรื่องท่ีท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากครู 
ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์ มีการโยกย้ายเข้าออกตลอดเวลา จึงท าให้การเก็บข้อมูลเป็นส่ิงท่ีท าได้
ค่อนข้างล าบาก ดังนั้นควรมีการติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลให้ชัดเจนจะท าให้การเก็บข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลท าได้
ง่ายข้ึน 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากความเมตตากรุณายิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ท่ีให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและ  
เป็นท่ีปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ รวมถึงคอยช้ีแนะแก้ไขข้อบกพร่อง คอยสร้างแรงกระตุ้นให้มีก าลังใจ  
ในการท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กันต์ฤทัย คลังพหล ประธานคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร .มนตา ตุลย์เมธาการ กรรมการสอบ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและแก้ไข
ข้อบกพร่องของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความเรียบร้อย และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุการปรับตัวของนิสิตต่างชาติตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสิตต่างชาติ ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย ในปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน 293 คน ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 198 คน และนิสิตระดับปริญญาโท จ านวน 95 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิ ทธิพลต่อการ
ปรับตัว ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1. ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้องกลมกลืน พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ เท่ากับ 49.79, df= 37, p=.06, ค่า GFI=0.98, ค่า AGFI=0.93, RMSEA=0.03, SRMR=0.05 2. 
สัมพันธภาพกับผู้อื่น สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ความเช่ือมั่นในตนเอง การมองโลกในแง่ดี และความ
มั่นคงทางอารมณ์ ส่งผลทางตรงต่อการปรับตัว ส่วนสัมพันธภาพกับผู้อื่น ความเช่ือมั่นในตนเอง ส่งผล
ทางอ้อมต่อการปรับตัว ผ่านความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ และการมองโลกในแง่ดี ปัจจัย
เชิงสาเหตุท้ังหมดร่วมกันอธิบายการปรับตัวได้ ร้อยละ 52 
ค าส าคัญ : การปรับตัว, นิสิตต่างชาติ, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 
Abstract 

 The objectives of this research were 1) to investigate the consistency of causal 
relationship of factors effecting adjustment model of foreign students with empirical data 
2) to study the factors influence had direct and indirect effects on adjustment of foreign 
students in Burapha University. The sample consisted of 293 foreign students. These 
foreign students were studying in the course used thai language of the academic year 2017 
of Burapha University. They were divided into 2 groups. First, the group of 198 bachelor 
foreign students. And second, the group of 95 master’s degree foreign students. The 
instruments used in this research were a questionnaire of causal relationship of factors 
effecting adjustment. The data were analyzed by using Structural Equation Model (SEM) 
The results of this research were; 1) The causal relationship of factors effecting adjustment 
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model had a good fit with the empirical data. ( 2 = 49.79, df = 37, p = 0.06, GFI = 0.98, 
AGFI = 0.93, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.05) 2) it was found that relationships with others, 
environment in university, self-confidence, optimism, and emotional stability had direct 
effects on adjustment. relationships with others, self-confidence had indirect effects on 
adjustment pass self-confidence, emotional stability, and optimism. All factors account for 
52 percent of the variance on adjustment. 
 
Key words : adjustment, foreign students, Structural Equation Model 
 
บทน า  
 จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันทางการศึกษาต่างก็
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนต่าง
พากันหาสถาบันการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ท าให้นักศึกษาต่างชาติเลือกท่ีจะเดินทางมาศึกษาต่อใน
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยก็เป็นทางเลือกท่ีดีทางเลือกหนึ่งในนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ อาจจะเป็น
เพราะว่าประเทศไทยมีลักษณะความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท่ีใกล้เคียงกับประเทศใกล้เคียง ค่าใช้จ่ายไม่สูง
มากนักเมื่อเทียบกับประเทศทางฝ่ังตะวันตก (ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
2556: 1-7) ซึ่งท าให้นักศึกษาต่างชาติท่ีมาศึกษาต่อ สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ ให้ประสบความส าเร็จได้  นักศึกษาต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพราะต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  ตลอดจนความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาตัวเอง
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นผู้ ล้าหลัง นอกจากนี้ ผู้ท่ีจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศยังเป็นท่ียอมรับของสังคมทุกประเทศ และส่งผลต่อความก้าวหน้าในการ
ท างานในอนาคตต่อไป 
 ผู้ท่ีจะด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมปัจจุบัน จะต้องเป็นบุคคลท่ีสามารถพัฒนา
บุคลิกภาพอันมั่นคง พร้อมท้ังความสามารถในการปรับตัวที่จะช่วยให้สามารถน าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทาง
ท่ีดีได้ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสังคมท่ีมีสภาพส่งเสริมหรือขัดขวางเพียงใดก็ตาม ซึ่งมนุษย์ท่ีมีความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ของตนเอง เช่น การแสดงออกของพฤติกรรม อิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ความต้องการ
ของมนุษย์ท้ังทางกายและจิตใจ ปัญหาและความคับข้องใจ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และการ
ปรับตัว ย่อมท าให้มนุษย์ทุกคนรู้จักตัวเองมากขึ้น มีความเข้าใจตนเองอย่างถูกต้องและลึกซึ้งขึ้น สามารถ
ด าเนินชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ดีขึ้นท้ังทางร่างกายและจิตใจการท่ีบุคคลจะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์หรือแข่งขันกัน คนในสังคม
จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยการปรับปรุงไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนถึงต้องแตกกลุ่มกัน แม้ว่าแต่ละ
คนอาจจะมีนิสัยใจคอแตกต่างกัน (วิภาพร มาพบสุข. 2542: 435-436) ปัญหาต่างๆ ของการปรับตัว อาจมี
สาเหตุมาจากการท่ีบุคคลต้องเผชิญกับสภาพการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีมีความกดดัน มีความขัดแย้ง เมื่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปัญหาไม่ว่าท้ังปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั้นเอง หรือปัญหาท่ีเป็นผลจาก
สภาพแวดล้อม โดยท่ัวๆ ไป บุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตัวต่อสภาพที่เป็นปัญหาที่เขาก าลังเผชิญนั้น 
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เพื่อให้สภาวะความกดดัน หรือ ความเครียด ความวุ่นวายใจ  และความกังวลใจค่อยๆ คลี่คลายลงจน
หมดไปในที่สุด สภาวะที่ท าให้บุคคลเกิดความวุ่นวายทางจิตใจนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพทาง
ร่างกาย สภาพทางจิตใจ หรือสภาพทางสังคมของบุคคลนั้น และเมื่อสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้น ก็อาจจะส่งผล
กระทบให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียความสมดุลในตนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแปรปรวนทางพฤติกรรม 
ดังนั้นบุคคลทุกคนต้องรู้จักท่ีจะปรับตัวในทุกๆ ด้านเพื่อท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่สังคมอย่างมีความสุขและมี
สุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งมีงานวิจัยท่ีมีการศึกษากล่าวไว้ดังนี้ ดีเซน่า (Desena. 1964: 145-149) ได้ท าการศึกษา
นิสิตช้ันปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  ผลการวิจัยพบว่า  นิสิตที่ม ีผลการเร ียนดี จะมี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดี  และรวดเร็วกว่านิสิตท่ีเรียนได้ปานกลางหรือนิสิตท่ีเรียนได้ต่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิล (Gill. 1962: 144-149) ผลการวิจัยพบว่า เด็กท่ีเรียนดีจะมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้านการปรับตัวได้ดีกว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  และ จุมจินต์ สลัดทุกข์ (2543: 62-63) 
ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศ
ทางด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ สัมพันธภาพกับเพื่อนและรุ่นพี่ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวทาง
สังคม กับ ชุลีพรรณ พลช านิ (2547: 126) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เปรมพร มั่นเสมอ (2545: 151-155) ซึ่งได้ศึกษาการปรับตัวกลวิธีการ
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนิสิตในระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งผู้วิจัยท าการศึกษาถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี และ
พฤติกรรมการปรับตัวของนิสิตต่างชาติ ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องการปรับตัวของ
นิสิตต่างชาติ ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาพร้อมท้ังสามารถท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และจากแนวทางของ
ผลการวิจัยจะช่วยให้นิสิตมีการปรับตัวได้เร็วขึ้นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  ท้ังด้านภายในและภายนอก 
มีสุขภาพจิตท่ีดี เหมาะกับสภาพแวดล้อมและบริบทของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของนิสิต
ต่างชาติตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมต่อการปรับตัวของนิสิต
ต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. โมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติ ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. การปรับตัวของนิสิต ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ความเช่ือมั่นในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ และการมองโลกในแง่ดี และได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรความเช่ือมั่นในตนเอง โดยผ่านตัวแปรการมองโลกในแง่ดี และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรสัมพันธภาพกับผู้อื่น โดยผ่านตัวแปรความเช่ือมั่นในตนเอง และผ่านตัวแปรความมั่นคง
ทางอารมณ์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นนิสิตต่างชาติ ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทย ในปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย
บูรพา จ านวน 293 คน ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 198 คน และนิสิตระดับปริญญาโท 
จ านวน 95 คน 
 2. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการปรับตัว โดยทดลองใช้กับนิสิตต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติ ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทย ในปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 42 คน มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละตอนอยู่ระหว่าง 0.22-0.76 และค่าความ

ปัจจัยภายในตัวบุคคล 
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
2. ความมั่นคงทางอารมณ์ 
3. การมองโลกในแง่ดี 

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
1. สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
2. สัมพันธภาพกับผู้อื่น 
 

พฤติกรรม 
การปรับตัวด้านจิตใจ 
การปรับตัวด้านสังคม 
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เช่ือมั่นท้ังฉบับของแบบสอบถามแต่ละตอนโดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับอยู่ระหว่าง 0.71-0.92 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล นิสิตต่างชาติ จ านวน 293 คน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้และรายงานผลการวิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model: 
SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-
สแควร์ เท่ากับ 49.79, df= 37 (p=.06), ค่า GFI=0.98, ค่า AGFI=0.93, RMSEA=0.03, SRMR=0.05 ส่วน
ในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า CFI=0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สรุปว่า โมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัย

บูรพา 
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิต
ต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ปัจจัยผล 
 ความเชื่อม่ันใน

ตนเอง 
การมองโลกในแง่ดี ความม่ันคงทาง

อารมณ ์
การปรับตัว 

 DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

สัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น 

0.60 - 0.60 - 0.33 0.33 0.45 - 0.45 0.01 0.13 0.14 

สภาพแวดล้อ 
มใน

มหาวิทยาลัย 

- - - - - - - - - 0.63 - 0.63 

ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

- - - 0.55 - 0.55 - - - 0.01 0.02 0.03 

การมองโลก 
ในแง่ดี 

- - - - - - - - - 0.03 - 0.03 

ความม่ันคงทาง
อารมณ์ 

- - - - - - - - - 0.26 - 0.26 

   0.36 0.30 0.20 0.52 
 
 จากภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1 พบว่า อิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) 
พบว่า ความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) ได้รับอิทธิพลทางตรงเป็นบวกจากสัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.60 
 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อการมองโลกในแง่ดี (OPTI) พบว่า การมองโลกในแง่
ดี (OPTI) ได้รับอิทธิพลทางตรงเป็นบวกจากความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.55 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวกจากสัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.33 
 อิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) พบว่า ความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) 
ได้รับอิทธิพลทางตรงเป็นบวกจากสัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.45 
 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมท่ีมีต่อการปรับตัว (ADJ) พบว่า การปรับตัวได้รับอิทธิพล
ทางตรงเป็นบวกจากสัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (ENVIR) ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง (CONF) การมองโลกในแง่ดี (OPTI) และความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.01 0.63 0.01 0.03 และ 0.26 ตามล าดับ และการปรับตัวยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวกจาก
สัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.13 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวกจาก
ความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.02  

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า สัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
(ENVIR) ความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) การมองโลกในแง่ดี (OPTI) ความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) 
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สามารถร่วมกันอธิบายการปรับตัว (ADJ) ได้ร้อยละ 52 (  =0.52) สัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) สามารถ
อธิบายความเช่ือมั่นในตนเอง (CONF) ได้ร้อยละ 36 (  =0.36) สัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) และความ
เช่ือมั่นในตนเอง (CONF) สามารถร่วมกันอธิบายการมองโลกในแง่ดี (OPTI) ได้ร้อยละ 30 (  =0.30) 
นอกจากนี้ สัมพันธภาพกับผู้อื่น (RELA) สามารถอธิบายความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) ได้ร้อยละ 20 
(  =0.20) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-
สแควร์ เท่ากับ 49.79, df= 37 (p=.06), ค่า GFI=0.98, ค่า AGFI=0.93, RMSEA=0.03, SRMR=0.05 ส่วน
ในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า CFI=0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สรุปว่า โมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า สภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย (ENVIR) มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อการปรับตัวของนิสิตต่างชาติในมหาวิทยาลัยบูรพา มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 รองลงมาคือ ความมั่นคงทางอารมณ์ (EMO) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.26 สามารถร่วมกันอธิบายการปรับตัว (ADJ) ได้ร้อยละ 52 (  =0.52)  
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย   
 1. ผลการวิจัยยืนยันว่าสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย และสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวของนิสิตต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับลักษณะทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยให้
น่าอยู่ ร่มรื่น สะอาด รู้สึกสบายกายสบายใจท่ีได้อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และให้คว ามส าคัญและ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่างชาติกับเพื่อนและกับอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าปัจจัยทางจิตใจ ได้แก่ ความมั่นคงทางอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี และ
ความเช่ือมั่นในตนเอง มีส่วนช่วยให้นิสิตต่างชาติมีพื้นฐานท่ี ดีต่อการปรับตัว หากทางมหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมหรือหาแนวทางการพัฒนาสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับนิสิต
ต่างชาติ ย่อมท าให้นิสิตต่างชาติมีการปรับตัว เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มองสถานการณ์ต่างๆ  ในแง่ดี และ
สามารถปรับตนเองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีมีส่วนในการพัฒนานิสิตต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
สามารถน าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวจากงานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัว
หรือหาแนวทางในการพัฒนาการปรับตัวของนิสิตต่างชาติ 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส าคัญในการด าเนนิงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 
ระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิกวิชาการ:  พหุกรณีศึกษา  

The important factors of environment for operate of STEM’s school at elementary 
level in international science Olympiads: Multiple case study 

 
สุภาวิณี  กุศลชู1  อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล2 

สาขาวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (แขนงการวิจัยและสถิติทางการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา และ 
วิเคราะหป์ัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ของ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษา
กรณีศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานโอลิมปิก
วิชาการจ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเอ (นามสมมุติ) และโรงเรียนบี (นามสมมุติ) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา เป็นไปตามรูปแบบการบริหารงานภายใน
โรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารท่ัวไป ซึ่งมุ่งเน้น
การบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
  2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลท าให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ มาจากการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล การได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก จึงท า
ให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ   การด าเนินงานโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา, ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน, ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

 
Abstact 

 The objectives of the study were analyze operate of STEM’s school and SWOT 
analyze for STEM’s school. The researcher select qualitative research methodology by case 
study of STEM’s school in elementary. There are two schools of responsibility international 
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science Olympiads are A (alias) and B (alias) school. The research instrument are observation 
from, interview form and descriptive data analyzed.  
 The finding showed 
1) Operations teaching of STEM’s school follow the administration 4 sides are academic 
department human resources, Budgeting department and General management. That 
integration of science, technology, engineer, and mathematics. 
 2) The case of SWOT that make result of STEM study to be success that from 
develop curriculum according to government policy. Appropriate teaching for students. It 
has cooperation from teachers students, parents and related agencies. It make the school 
will effective operation. 
Key words :  Operations teaching of STEM’s school,  Internal environment,  External 
environment   
 

บทน า 

ในสังคมโลกในขณะนี้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีการส่ือสาร  แต่ละ
ประเทศจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะ
เผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก  โดยปัจจัยส าคัญท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว 
คือคุณภาพของคน ท าให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยจะต้องเป็นการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีท าให้เป็นคนท่ีรู้ จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น
สุข จึงต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
และการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องมีปรับเปล่ียนตนเองให้มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
การเป็นผู้สอนและผู้เรียนส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย. 2556: 1) สาเหตุ
ดังกล่าว  จึงท าให้การเตรียมพร้อมท่ีจะสร้างคนไทยยุคใหม่ในโลกปัจจุบันสู่อนาคตมีความส าคัญยิ่ง คนไทยยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความรอบรู้ มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น มี
จินตนาการมองการณ์ไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันเปล่ียนแปลงหลาย ๆ ด้าน  ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือ  
มีการเน้นคุณภาพ  ความสามารถของผู้สอน  ลดปริมาณความซ้ าซ้อนของเนื้อหา  มีการน าผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ด้านสมองและจิตวิทยา การเรียนรู้ของมนุษย์ มาปรับเปล่ียนวิธีการศึกษาทุกระดับ  (วิจารณ์ 
พานิช.  2555:  24-32) ท้ังในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา มีการศึกษาวิจัยและน าผลการวิจัย
มาปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีการประชุมเชิงวิชาการจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อกระตุ้นให้ได้เห็นความส าคัญและน าไปใช้เพื่อขับเคล่ือนนโยบายทางการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในส่วนของผู้ปฏิบัติการ เช่น ครูอาจารย์ ก็มีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  ให้ความส าคัญและให้ผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น  มีการใช้วิธีการจัดการสอนรูปแบบต่างๆมาใช้  เพื่อพัฒนา
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ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิด เช่น การจัดการสอนแบบบูรณาการ การ
สอนโดยใช้โครงงาน การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ฯลฯ (พรทิพย์  ศิริภัทราชัย. 2556: 1-2) 
 สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education ได้ถูกใช้ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The National Science Foundation: NSF) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ การ
เรียนต่อและการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรศาสตร์  
และคณิตศาสตร์มีจ านวนน้อยลง และเพื่อมุ่งเตรียมก าลังคนท่ีมีศักยภาพท่ีเพียงพอต่อการแบ่งปันในระดับโลก
ท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ 21 (National Research Council.  2012) 
 ส าหรับในประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไ ด้ให้
ความส าคัญและการศึกษาแนวทางเพื่อจะได้ใช้สะเต็มศึกษาในการเรียนการสอน โดยการน าแนวคิดต่าง ๆ มา
ปรับเปล่ียนแนวทางในการจัดการศึกษา โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่วิทยาศาสตร์ (S)  เทคโนโลยี (T)  วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M)  ได้น า
จุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนน า
ความรู้ทุกศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาส่ิงต่าง  ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ. 2556, พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. 2556: 2) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา เป็นความพยายามจากหลากหลายภาคส่วนในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้สามารถ
เตรียมพร้อมเด็กและเยาวชน ให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ด้วยความรู้ความเข้าใจใน
ความงามและคุณค่าของธรรมชาติ ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย
กระบวนคิดเ ชิ งวิศวกรรม และการใ ช้ ศักยภาพของ เทคโนโลยี ส่ือสารและท าง านร่ วมกับ ผู้อื่ น   
(สุพรรณี ชาญประเสริฐ: 2557)   
 จากเหตุผลข้างต้นนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา สาขาโอลิมปิกวิชาการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มีการจัด
ด าเนินการแล้ว และประสบความส าเร็จ ท้ังยังมีผลงานและได้รับรางวัลต่าง  ๆ จากการจัดงานของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  นอกจากนี้ยังสนใจศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
(จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส อุปสรรค) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา  ส าหรับสถานศึกษาท่ีสนใจหรือก าลังจะเข้าร่วมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาในสถานศึกษา หรือผู้สอนท่ีมีความสนใจในเรื่องนี้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อวิเคราะหก์ารด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิก
วิชาการ 
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียน (โอกาส อุปสรรค) ของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิก
วิชาการ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
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  การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้การวิจัยแบบพหุ
กรณีศึกษา (Multi - case study) โดยน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่ง เป็น
การศึกษาก่อนลงภาคสนาม ระยะท่ีสอง เป็นการศึกษาภาคสนาม และระยะท่ีสาม เป็นการจัดกระท าข้อมูล 
โดยการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ในภาคสนามมาวิเคราะห์ 
  2. ประชากรและกลุ่มตัว 
 ผู้วิจัยใช้กรณีศึกษา 2 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนย์ 
สะเต็มศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 
   2.1 โรงเรียนเอ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนซี (นามสมมุติ) สังกัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
   2.2 โรงเรียนบี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนดี (นามสมมุติ) สังกัด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกต คือ แบบสังเกตสภาพโรงเรียน และแบบบันทึกเหตุการณ์ โดยมี
รายละเอียดในลักษณะท่ัวไปของโรงเรียน การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  
  ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียน  ท่ีท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ 
 4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกต มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  4.1.1 ศึกษาบริบท สภาพแวดล้อม เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียนท่ีจะสังเกต โดยการศึกษาบริบท
ย่อยท่ีต้องการสังเกตให้ชัดเจน ว่ามีกี่อย่าง อะไรบ้าง โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีจะ
สังเกต/วัด แล้วสรุปเป็นนิยาม 
  4.1.2 นิยาม หรือให้ความหมายบริบทย่อยเหล่านั้น ซึ่งเป็นการนิยามแบบวัดได้ เป็นบริบทท่ี
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น สภาพโรงเรียน การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและในห้องเรียน 
  4.1.3 เขียนโครงร่างบริบทย่อยและส่วนประกอบของแบบสังเกตและก าหนดว่าจะเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
  4.1.4 ตรวจสอบแบบสังเกตด้านความเท่ียงตรงด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และน าผลท่ีได้ 
มาปรับปรุงแก้ไข 
   4.1.5 ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสังเกตฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกรณีศึกษาท่ีใช้ใน
การวิจัย 
   4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี ้
   4.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ท่ีจะสัมภาษณ์ให้ชัดเจน โดยการ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องว่า มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง  
   4.2.2 นิยามหรือการให้ความหมายพฤติกรรมท่ีจะสัมภาษณ์ แยกเป็นรายละเอียดท่ีจะสร้างเป็น
ข้อค าถามท่ีจะสัมภาษณ์ได้  
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   4.2.3 ร่างข้อค าถามท่ีจะสัมภาษณ์ ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างให้เรียงล าดับค าถามให้
เกิดความราบรื่น 
   4.2.4 ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ด้านความเท่ียงตรงด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน และน าผลท่ีได้ 
มาปรับปรุงแก้ไข 
   4.2.5 ทดลองใช้โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับบุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มท่ี  
จะน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริง 
   4.2.6 ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับจริง แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกรณีศึกษาท่ีใช้
ในการวิจัย 
  5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการสังเกต คือ แบบสังเกตสภาพโรงเรียน และแบบ
บันทึกเหตุการณ์ โดยมีรายละเอียดในลักษณะท่ัวไปของโรงเรียน การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน  
และเครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ท่ีท าให้รูปแบบการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการงานของโรงเรียนเครือข่าย
สะเต็มศึกษา การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกโรงเรียน (โอกาส อุปสรรค) ท่ีมีผลให้โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ วิเคราะห์
สภาพท่ัวไปของโรงเรียน และสภาพบริบทชุมชนท้องถิ่นบริเวณโรงเรียน วิเคราะห์เอกสารของโรงเรียน เช่น 
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา   
  5.2 การสังเกต โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกตสภาพ
โรงเรียน บริบทท้องถิ่น ชุมชนบริเวณโรงเรียน การจัดการบริหารสถานศึกษาของครู รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 
  5.3 การสัมภาษณ์ โดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา จากบุคคลหลากหลายกลุ่ม คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน รวมท้ังบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งในสภาพความเป็นจริงนั้น บุคคลดังกล่าวมีความแตกต่างกันทางด้านท้ังด้านสถานภาพบทบาททาง
สังคม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ เพศ วัย และการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์
ท้ังอย่างเป็นทางการ (formal interview) และอย่างไม่เป็นทางการ (informal interview)   
 6.การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษาจากข้อมูลท่ีท าการสังเกต   
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลท่ีรวบรวมมามีความหมายและตอบค าถามหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  โดย
ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  6.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินงาน
ของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
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    6.2 การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป โดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic analysis) คือ 
การใช้การตีความหมายเพื่อสร้างข้อสรุปจากข้อมูลในภาคสนาม ท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร สังเกต และ
สัมภาษณ์ 
    

ผลการวิจัย 

1.การวิเคราะห์การด าเนินงานโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิก
วิชาการ ตามรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียน สามารถสรุปได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
   1.1 ด้านงานวิชาการ พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการด าเนินงานทางด้านวิชาการ  โดย
แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้น เป็นการบูรณาการของก ลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และหลักวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนนั้นต้องมีการประชุม ประสานงาน และได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนท้ัง  3 กลุ่มสาระนี้ บางครั้งจัดใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือบางครั้งจัดการเรียนการสอนโดยการก าหนดเวลาให้ท้ัง 3 วิชานั้นตรงกัน  
หรือบางครั้งก็จัดการเรียนการสอนบูรณาการไปในวิชานั้น ๆ เลย ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษานั้น เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ 
และได้ข้อสรุปหรือเกิดความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีการวัดและประเมินผลท่ีแน่นอน ไม่มีการวัด
ประเมินผลออกเป็นระดับผลการเรียน ยังไม่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา ผู้บริหารกระจายอ านาจไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับช้ัน มีการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา การแนะแนวการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
ยังไม่ปรากฏในโรงเรียน ท้ังภายในโรงเรียนและบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีพร้อมจะอ านวยความ
สะดวกในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียน มีส่ือเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษาท่ีได้รับ
จากสสวท. ซึ่งมีความสอดคล้องกับตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามากท่ีสุด  
ท้ังโรงเรียนยังได้มีการประสานและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และชุมชนเป็นอย่างดี ท าให้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  1.2 ด้านงานบุคคล พบว่า โรงเรียนมีการวางอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน  
โดยวางอัตราก าลังเน้นไปท่ีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ซึ่งครูผู้สอนตามรายวิชาดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นครูที่จบการศึกษาและสอนตรงตามวิชาเอกนั้น ๆ เพื่อให้ครูได้
สอนตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดท่ีของตนเอง และหากโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
“โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน สสวท.” นั้น จะต้องมีการ
ส ารวจอัตราก าลังของครูผู้สอนมากขึ้น เช่น การส ารวจว่าในโรงเรียนมีครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ท้ังหมดกี่
คน อายุไม่เกิน 50 ปีกี่คน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ท้ังนี้
งานบุคคลยังมีหน้าท่ีสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีการเข้าพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างสม่ าเสมอ   
  1.3 ด้านงานงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
สะเต็มศึกษานั้น โรงเรียนจะได้รับมาจากการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตามปีงบประมาณ โดยจัดท าเป็น
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โครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. พร้อมกับโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา ท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนนั้น ๆ โดยในครั้งแรกได้รับจ านวน 20,000
บาท และหลังจากนั้นจะได้รับตามแต่หน่วยงานนั้นจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของสสวท. แต่งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรนี้ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบางกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์ค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหา
เพิ่มเติม ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานเอกชนภายนอก และจากผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุน   
    1.4 ด้านงานบริหารท่ัวไป พบว่า โรงเรียนให้ความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ได้รับงบประมาณจัดสรรจากสพฐ. และงบประมาณของโรงเรียนอีกบางส่วน ท าให้มีความพร้อมของเทคโนโลยี  
และเพียงพอตามความต้องการของนักเรียนและบุคลากร มีการจัดส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้างห้องเรียนสะเต็มศึกษา ท้ังยังมี
การประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ   

ภาพที่ 1 การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิกวิชาการ 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(โอกาส, อุปสรรค) ท่ีมีผลท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาประสบ
ความส าเร็จ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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  2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) พบว่า โรงเรียนท่ีมีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย นโยบายและแผนงานท่ีมีความคลอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีการ
กระจายอ านาจตามโครงสร้างการบริหารโดยเน้นไปท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และตามระดับสายช้ันทุกช้ัน มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกช้ัน ทุกคนอย่าง
ท่ัวถึง โรงเรียนได้มีการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด และได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างแท้จริง ระบบการนิเทศติดตามของครูผู้สอนท้ังในระดับสายช้ัน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนยังมี
ความพร้อมในแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มีการวางอัตราก าลังของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายครูผู้สอนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างเพียงพอ มุ่งเน้นไป
ยังบุคลากรท่ีจบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูยังเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน โรงเรียนมีการบริหารงานด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ส่ือ อุปกรณ์ อย่างเต็มท่ี มีระบบการบริหารโดยการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนเหมาะสม มีการจัด
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และมีโครงการต่าง ๆ มีระบบสารสนเทศท่ีดี มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง  ชมชนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยวิธีการทางส่ือออนไลน์ และป้ายนิเทศ 
ภายในโรงเรียน   
   2.2 สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่า นโยบายทางการศึกษาเปล่ียนแปลง
บ่อยท าให้เกิดเป็นการสร้างภาระให้กับครูผู้สอน โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้น ยังไม่มีการวัด
และประเมินผลท่ีมีกฎเกณฑ์แน่นอน ไม่มีระดับผลการเรียน และยังไม่มีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และยังไม่มีการจัดการแนะแนวการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  
บุคลากรภายในโรงเรียน บางส่วนยังขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ จึงท าให้มีการ
ใช้เทคนิควิธีการสอนยังไม่หลากหลาย ผู้บริหารมีโอกาสท าการนิเทศติดตามการสอนด้วยตนเองได้น้อย  
เนื่องจากมีภาระงานอื่นมาก บางกิจกรรมต้องใช้วัสดุท่ีมีราคาแพง จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกัน และมีราคาถูก หรือบางครั้งต้องใช้จากวัสดุใกล้ตัวแทน และงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา และโรงเรียนยังไม่มีห้องสะเต็มศึกษาท่ีสมบูรณ์   
  2.3 สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) พบว่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการติดตามการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจากผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ นักเรียนสามารถหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ซึ่งอยู่รอบ ๆ โรงเรียน หรือพื้นท่ีใกล้เคียงได้ง่าย โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียน การรับบริจาคทุนทรัพย์ด้านต่าง ๆ บริจาควัสดุอุปกรณ์จากสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน องค์กรเอกชนต่าง  ๆ บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา รวมท้ัง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา   
  2.4 สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรค (Threats) พบว่า นักเรียนมาจากสภาพครอบครัว และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความแตกต่างกัน ท าให้พื้นฐานทางสังคมและพื้นฐานทางการศึกษาแตกต่างกัน นักเรียนมีภาวะ
ของการเป็นสมาธิส้ันค่อนข้างมาก อุปกรณ์เทคโนโลยีบางชนิดท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อช ารุดต้องใช้
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ระยะเวลาในการซ่อมแซมค่อนข้างนาน และมีราคาสูง การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลทางการศึกษาบ่อย 
ๆ ท าให้โรงเรียนมีความสับสน และมีความยุ่งยากในการจัดล าดับความส าคัญของนโยบาย ท้ังยังเป็นการเพิ่ม
ภาระงานให้กับครูเพิ่มมากขึ้น 
 
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) 

ด้าน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงสร้างและ
นโยบาย 

(S1) 

โรงเรียนมี วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย
ด าเนินงาน นโยบายและแผนงานครอบคลุมบุคลากร 
มีการกระจายอ านาจตามโครงสร้างอย่างชัดเจน   

นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มากข้ึน และ
บุคลากรในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

ผลผลิตและการ
บริการ 
(S2) 

มีการบริหารการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่ ว 
ถึ ง  พัฒนา วิ ธีการจั ดการ เรี ยนรู้ ใหม่  ๆ  มี การ 
นิ เทศการศึกษา และมี ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  สามารถเผยแพร่ผลงานให้โรงเรียน 
อื่นได้รับทราบได้ 

ไม่มีการ วัดและประเมินผลที่แน่นอน ไม่ ไ ด้น า 
ปัญหาที่เกิดข้ึนมาท าเป็นวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และไม่มีการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยตรง 

บุคลากร 
(M1) 

บุคลากรมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูง
กว่าระดับปริญญาตรี ทั้งได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาในทุกด้าน รวมทั้งที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา  บุคลากรทุกคนต้ังใจท างาน
อย่างเต็มความสามารถ  

มีการจัดการเรียนรู้ เ พ่ิมอีก 1 ชั่ วโมง จึ งท าให้ 
เป็นการเพ่ิมภาระการสอน บุคลากรบางส่วนขาด
ความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สมัยใหม่ จึงส่งผลต่อการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ไม่
หลากหลาย 

ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 
(M2) 

การใช้งบประมาณ มีความโปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ และมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับซื้อ
อุปกรณ์ การเรียนการสอนมีเพียงพอ 

บางกิ จ ก ร ร ม ต้อ ง ใ ช้ วั ส ดุที่ มี ร าค าแพง  แล ะ
งบประมาณจากภายนอก  ไม่เพียงพอ 

วัสดุอุปกรณ์ 
(M3) 

มี งบประมาณจัดหา วัส ดุอุปกรณ์ ในการ เรี ยน 
การสอนอย่าง เ ต็มที่  และไ ด้รับการส นับส นุน 
สื่อ  อุปกรณ์จาก สสวท. ท าให้มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอ 

วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพง  ต้องใช้ วัส ดุ 
ใกล้ ตัวอย่างอื่นทดแทน และก าลังอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุงห้องเรียนสะเต็มศึกษา 

การบริหารจัดการ 
(M4) 

ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงานที่ชัดเจน 
มี แ ผ น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  มี 
ระบบสารสนเทศที่ ดี  มีการประชาสัมพันธ์กั บ
ผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากรท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง 
ๆ  

ผู้บริหารมี โอกาสท าการนิเทศติดตามการสอน 
ด้ วยตนเอง ไ ด้ น้อย ร ะบบสารสนเทศมีหลาย 
ระบบและไม่เชื่อมโยงท าให้เกิดภาระงานเพ่ิมข้ึน  
และนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้เกิดความ
สับสน 

 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (โอกาส, อุปสรรค) 
ด้าน สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
สังคมและ
วัฒนธรรม 

(S) 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเห็น
ความส าคัญด้านการศึกษา  และให้การส่ง เสริม
สนับสนุนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากรวิชาการ 

นักเรียนที่มาจากสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่าง และนักเรียนอยู่ในภาวะสมาธิสั้นค่อนข้าง 
มาก   
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รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
อยู่ในพ้ืนที่ ใกล้ เคียง  ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนไม่ค่อยมีสิ่งรบกวนจากภายนอก 

เทคโนโลยี 
(T) 

โรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญในการใช้ เทคโนโลยี 
ได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์จากสสวท.อย่าง 
เต็มที่  ท าให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต)  

อุปกรณ์เทคโนโลยีบางชนิด เมื่อช ารุดต้องให้เวลาใน
การซ่อมแซมค่อนข้างนาน  และมีราคาสูง 

เศรษฐกิจ(E) สมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียน  ชุมชน รวม 
ถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้บริจาคทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ 
และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน   

ผู้ปกครองมีอาชีพที่แตกต่างกัน ท าให้การ ดูแล
นักเรียนต่างกัน 
 

การเมืองและ
กฎหมาย(P) 

บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
รัฐบาล และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายด้านการจัด
การศึกษา  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทางการศึกษา
บ่อย ๆ ท าให้โรงเรียนมีความสับสน และมีความ
ยุ่งยากในการจัดล าดับความส าคัญของนโยบาย 

 
 

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นกาวิเคราะห์การด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา ตามรูปแบบการบริหารงานภายในโรงเรียน สามารถสรุปได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านงาน 
วิชาการ พบว่า ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้น เป็นการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท าให้การจัดการเรียนการสอนนั้นต้องมีการประชุม 
ประสานงาน และได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนท้ัง 3 กลุ่มสาระนี้  และเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิด เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในแต่ละกิจกรรมจะใช้กิจกรรมหรือใช้ค าถามปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้คิด
ด้วยตนเองต้ังแต่เริ่มลงมือปฏิบัติจนกระท่ังกิจกรรมนั้นเสร็จส้ิน ได้ข้อสรุปหรือเกิดความคิดรวบยอดเป็นของ
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ท่ีกล่าวถึง แนวทางการ
จัดการสะเต็มศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน การสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎ ผ่านการปฏิบัติให้เห็น
จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ 
พร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้  2) ด้านงานงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษานั้น โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตาม
ปีงบประมาณ โดยจัดท าเป็นโครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พร้อมกับโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วรกาญจน์  สุขสดเขียน. (2556: 46) ท่ี
กล่าวถึง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณเงินอุดหนุน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณ ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2560:  24) ท่ีกล่าวถึง จุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ ขับเคล่ือน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ  3) ด้านงานบุคคล พบว่า โรงเรียนมีการวางอัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน  โดย
ค านึงถึงจ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน และจ านวนช่ัวโมงตามโครงสร้างท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2538:  50) ท่ีกล่าวถึง การวางแผนก าลังคน คือ
กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่าต้องการอัตราก าลังประเภทใด ระดับใด 
จ านวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.” นั้น จะต้องมีการส ารวจอัตราก าลังของ
ครูผู้สอนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  ซึ่งสอดคล้อง
กับ  โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตามมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2561: 3) ท่ีกล่าวถึง ลักษณะของโครงการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
ว่าโรงเรียนมีครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรงวุฒิ ครบทุกวิชา หรือมีประสบการณ์การ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอัตราการย้ายเข้า-ออก ของครูย้อนหลัง 3 ปี 
ท่ีจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพ และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มากกว่า
ร้อยละ 80 จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี  มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยจะมีการให้
การสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีการเข้าพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งอาจจะเป็นการ
เข้ารับการอบรมตามสถานท่ีต่างๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ พรพรรณ ไวทยางกูร  (2556:  7)  ท่ีกล่าวถึง  การท่ี
จะต้องมี “ครูคุณภาพ” การพัฒนาครูจึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สสวท. ในปีท่ีผ่านมา สสวท. ได้พัฒนาครู
และบุคลากร ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านโครงการต่าง ๆ และ 4) ด้านงานท่ัวไป มีการประชาสัมพันธ์  หรือเผยแพร่ข่าวสาร  
กิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน นักเรียน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้การด าเนินงานของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าเร็จลุล่วง  ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภรัตน์ 
ปุ้งข้อ (2558:  24) ท่ีกล่าวถึง งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นงานท่ีจะเผยแพร่ข่าวสาร การด าเนินงานของ
โรงเรียนให้ชุมชนทราบ และมีความภาคภูมิใจผลงานร่วมกัน ท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน กิจกรรมท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป เช่น การประชุมผู้ปกครอง การจัดท าจุลสารส่ิงพิมพ์ ป้ายประกาศ การ
พบปะเย่ียมเยียน การออกข่าวทางส่ือมวลชน การพูดประชาสัมพันธ์ในงานพิธีต่าง ๆ ท่ีมีโอกาส  เป็นต้น 
   และการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) โดยยึดหลัก 2S4M ได้แก่ โครงสร้าง
และนโยบาย (S1) ผลผลิตและการบริการ (S2) บุคลากร (M1) ประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) วัสดุอุปกรณ์ 
(M3) การบริหารจัดการ (M4) และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) โดยยึดหลัก STEP ได้แก่ สังคม
และวัฒนธร รม  ( S) เ ทค โน โลยี  (T) เศ รษฐกิ จ  ( E) ก า ร เมื อ ง และกฎหมาย  ( P) ท่ี มี ผลท า ให้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ ของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  ซึ่งสอดคล้อง
กับ เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553:  92) ท่ีกล่าวถึง การวิเคราะห์  SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   
สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดอ่อน จุดด้อย โอกาส อุปสรรค หรือส่ิงท่ี
อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต ท้ังยังเป็นการศึกษาความสามารถและ
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สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวกและเป็นลบ  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้ออ านวยให้การท างาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารสามารถน าผลจากการวิจัยการด าเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานบริหารท่ัวไป น าปัจจัยสภาพ 
แวดล้อมภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ไปปรับใช้เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่  ๆ หรือโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจและมีความพร้อม สามารถน าการ
ด าเนินงาน จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนตามนโยบายด้านการศึกษาท่ีต้นสังกัดก าหนด 
โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนั้นๆ   
 2. โรงเรียนน าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ส่วนของจุดแข็งและโอกาส มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด และน าส่วนของจุดอ่อนและอุปสรรค มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับ
การเรียนการสอนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความเมตตา ดูแล
เอาใจใส่ ให้ข้อคิด ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการท า
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอกร าบขอ บพระ คุณคณะกรร มการ สอบ ปริญญ านิ พน ธ์  ผู้ ช่ ว ยศา สตร า จารย์  ด ร . 
ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และอาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ท่ีได้
กรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และกรุณาตรวจสอบ  ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ี
ท าให้ปริญญานิพนธ์นี้สมบูรณ์อย่างยิ่ง รวมถึงผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้กรุณาเสียสละเวลา ช่วยเหลือให้
ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาท่ีเป็นผู้ประสิทธิ์  ประสาทให้
ความรู้แก่ผู้วิจัยอย่างมากมาย เป็นก าลังใจในการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาและให้ข้อแนะน าในการหา
ความรู้ในการท างานวิจัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา 
ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะครูโรงเรียนเอ  และโรงเรียนบีท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และขอบใจนักเรียนท้ังสองโรงเรียนท่ีใช้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาทุกคนท่ีให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่าง ๆ และให้ก าลังใจท่ีดีตลอดมาจนกระท่ังการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จ
ส้ิน 

ขอขอบพระคุณ คุณครู พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษา และเป็นก าลังใจเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณยาย และน้องสาว ท่ีคอยมอบความรัก ก าลังใจ และให้การ
สนับสนุนผู้วิจัยในทุกเรื่องอันเป็นเบ้ืองหลังความส าเร็จของผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณพระศรี
รัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษาและการ
ด าเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 
ประวัตินักวิจัย  

สุภาวิณี  กุศลชู 

สาขาวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนใน
โครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย 

The Synthesis of Research Package to Improving School Quality under the 
Education Fund Project of the Educational Faculty and Networking. 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งานวิจัย
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบาย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน 10 เรื่อง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบสรุปสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการสังเคราะห์ พบว่า 
  1. ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย พบว่า เป็นงานวิจัยท่ีด าเนินการโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ ประเภท
งานวิจัยเป็นงานวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 เรื่อง เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 1 เรื่อง วั ตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  2. ผลการวิจัย พบว่า มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ด้าน
การพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนานักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ 
  3. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมของงานวิจัย พบว่า ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัย
หลากหลายซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีนักวิชาการได้ศึกษามาแล้วในการพัฒนา 
จึงเป็นการยืนยันว่าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวยังคงน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า โรงเรียนท่ีจะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนนั้นๆ และมีการวิจัยต่อยอดตามข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปของงานวิจัยแต่ละเรื่อง   
 ค าส าคัญ : การสังเคราะห์งานวิจัย, คุณภาพการศึกษา, กองทุนการศึกษา, คณะครุศาสตร์, ภาคีเครือข่าย  
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to synthesis of research package to improving 
school quality under the education fund project of the educational faculty and 
networking. The population is 10 research of faculty members who received the 
scholarship from Uttaradit Rajabhat University in the year 2016. It is the policy of the 
university to engage the society and improving school quality under the education fund 
project of the educational faculty and networking. The tools used to collect data are the 
research log and the summary of research synthesis. Data analysis uses content analysis. 

The results were as follows: 
1. The basics of the research were the researches were conducted by 10 faculty 

members in the Faculty of Education. There are 9 of research and development and 1 of 
participatory research. The population included 10 researches that the policy of the 
university to engage the society and improving school quality under the education fund 
project of the educational faculty and networking. The tools used to collect data are 
frequency, percentage, average and standard deviation. Data analysis uses content 
analysis. 

2. The results of the research are four aspects: the development of learning media 
for the development of students, Teacher Development for Student Development, 
Student development by the participation of students, teachers, administrators, schools, 
parents, local and community organizations and the development of information systems 
for database management of engagement. 

3. The results of the knowledge’s synthesis or innovation of the research found 
that the knowledge or innovation of the various researches that are based on the 
principle,  concept and theory that has been studied by scholars then they are confirmed 
them.  

4. The findings of the research suggest that the other schools that apply the 
research results should be applied to the basic information of the school. The research 
results are based on the results of the 10 researches to provide students with a wide 
range of competencies. 
Keywords : synthesis of research, improving school quality, education fund project,  
            Facult of education, networking    
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1. บทน า 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการศึกษาวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึง
ด าเนินการตามภารกิจบทบาทหน้าท่ีของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพเพราะคณะครุศาสตร์มีบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องศาสตร์การสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ประกอบกับภารกิจหนึ่งท่ี
ส าคัญและจ าเป็นของคณะครุศาสตร์คือ การด าเนินงานสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมด้านกายภาพ
ให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรู้และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู ให้สวัสดิการครูและสร้างจิตส านึกให้ ครูรัก
ศิษย์และศิษย์รักครู (ข่าวการศึกษา, 2560 สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/edu-
health/297942) จึงท าให้ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัยในโรงเรียนกองทุนการศึกษา
ของจังหวัดอุตรดิตถ์คือ โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะสืบสานพระราช
ปณิธานในหลวง     รัชกาลท่ี 9 โดยท าการวิจัยท่ีมีเป้าหมายเป็นผลลัพธ์สุดท้ายคือ การพัฒนานักเรียนซึ่งได้
ใช้รูปแบบการพัฒนานักเรียนหลายๆ รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การ
พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาโดยใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยใน
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาครั้งนี้มีผลการวิจัยท่ีเป็นข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา
และเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์ร่วมกันผลการสังเคราะห์ท่ีได้รับจะมีความกว้างขวาง ลุ่มลึกมากเกินกว่า
ท่ีจะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์  วิรัชชัย. 2542 : 34) และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
วงวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสังคมได้อย่างกว้างขวาง    
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  สังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
  ขั้นท่ี 1 รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยท้ัง 10 ท่านท่ีได้รับทุนตามนโยบาย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและข้อตกลงในการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 10 เรื่อง  
  ขั้นที่ 2 ศึกษา ค้นคว้าจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 1 และวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหา
ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลพื้นฐานของงานการวิจัยประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ประเภทของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านผลของการวิจัย ด้านองค์ความรู้หรือนวัตกรรมของงานวิจัยและด้านข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/297942)%20จึง
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/297942)%20จึง
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 ขั้นท่ี 3 สังเคราะห์ผลการวิจัยท่ีได้จากข้อ 2 ด้วยการศึกษา ค้นคว้าด้วยการสรุปและเช่ือมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจ าแนกองค์ความรู้ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณ
2560 ตามนโยบายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและข้อตกลงในการพัฒนาโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 เรื่อง   
 3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และแบบสรุปผลการ
สังเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของผู้เช่ียวชาญ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.1 ผู้วิจัยรวบรวมรายงานการวิจัยจากนักวิจัยท้ัง 10 ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
งานวิจัยแล้วท าการวิเคราะห์พร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์  หากมีประเด็นใด
สงสัยหรือไม่ชัดเจนผู้วิจัยสอบถามนักวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ยืนยันข้อมูลจากการวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อให้ผลการ
วิเคราะห์มีความตรงตามท่ีผู้วิจัยรายงาน 
   3.4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย ตีความผลการวิเคราะห์ หาข้อสรุปโดยใช้แบบ
สรุปผลการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามขอบเขตด้านเนื้อหาท้ัง 4 ด้าน ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐานของงานการ
วิจัยประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ประเภทของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการวิจัย องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมของงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  3.5 ผู้วิจัยเขียนรายงานการสังเคราะห์เพื่อเผยแพร่ 
 
4. ผลการวิจัย 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการวิจัย พบว่า  
  4.1.1 ช่ือนักวิจัยและช่ืองานวิจัยแสดงรายละเอียดในตาราง ดังนี้   
ท่ี ช่ือนักวิจัย ช่ือวิจัย 
1 อ.ดร.เบญจมาศ เกิดมาลัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มวยพระยาพิ ชัยดาบหักเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอม 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2 อ.ทวีสิทธิ์  ปัญญายง 
และอ.คฑาวุธ                     
ชาติศักด์ิยุทธ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
วิธีการบูรณาการการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3 อ. อุษณีย์  เขนยทิพย์                                
คุณครูธนัชพร  มั่นเจ๊กและ
คุณครูจารุวรรณ 
เลียวฤวรรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอน
แบบเรียนปนเล่นผ่านส่ือการสอนอ่านสะกดค าและแจกลูกของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น 

4 อ. วานิสสา                      
จันทรานุสรณ์ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู 
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ท่ี ช่ือนักวิจัย ช่ือวิจัย 
ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 อ. ธนพร  สมผดุง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลี 
6 อ.ดร.ชลายุต ครุฑเมือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7 อ. วราภรณ์ มิ่งขวัญ 

อ. พิชินี เดือนดาว ยาปัน             
อ. ศิริกาญจน์  ศรีวิศาล 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ความร่วมมือของ
คณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา 

8 อ.ดร.จามรี ศรีรัตนบัลล์ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและครู เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษาความมี
วินัย 

9 อ.ดร.วจี ปัญญาใส รูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียงในวัยรุ่น 

10 อ. พิสุทธ์  ศรีจันทร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

  4.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า มีวัตถุประสงค์ใน 4  ด้าน  ได้แก่ ด้านการพัฒนานักเรียน
โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียนและด้านอื่นๆ 
 4.1.3 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
 4.1.4 ประเภทของการวิจัยแบ่งตามเกณฑ์เทคนิคและเนื้อหาเฉพาะ (รัตนะ  บัวสนธ์. 2551 :                    
93 – 95) ได้แก่ ประเภทของการวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 เรื่อง และประเภทของงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 1 เรื่อง  
 4.1.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 4.1.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 4.2 ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยมี 4 ด้าน ดังนี้ 
  4.2.1 ด้านการพัฒนาส่ือการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยงานวิจัย 5 เรื่อง 
ได้แก่ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มวยพระยาพิชัยดาบหักเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการบูรณาการการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดย
ใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นผ่านส่ือการสอนอ่านสะกดค าและแจกลูกของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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ตอนต้น การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดย
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลี ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยท้ัง  5 เรื่องสามารถพัฒนา
นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
    4.2.2 ด้านการพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยงานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ภายใต้ความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนกองทุนการศึกษา ผล
การสังเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยท้ังสองเรื่องสามารถพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 
  4.2.3 ด้านการพัฒนานักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วยงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
และครูเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษาความมีวินัยและ
รูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียงใน
วัยรุ่น ผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยท้ังสองเรื่อง พบว่า มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนแต่การพัฒนา
นักเรียนนั้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียน 
  4.2.4 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์                        
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัย พบว่า มีโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์
กันประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนักวิ จัยท้ังระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนักวิจัยร่วมในพื้นท่ีและองค์ประกอบระบบท่ีใช้ในการจั บคู่
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและโจทย์วิจัยในพื้นท่ีซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพท าให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้ระบบท่ีสามารถท าให้นักวิจัยมีโปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยท่ีส าเร็จพร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 
 4.3 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมการวิจัย พบว่า จากตารางท่ี 1 งานวิจัยเรื่องท่ี 1 – 
5 ได้ชุดกิจกรรมและชุดฝึกทักษะ งานวิจัยเรื่องท่ี 6 – 7 ได้วิธีการท่ีจะพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยเรื่องท่ี 8 – 9 เป็นการพัฒนานักเรียนโดยมีภาคีเครือข่ายประกอบด้วยนักเรียน 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท าให้เกิด
กระบวนการและรูปแบบในการท างานของภาคเครือข่ายในการพัฒนานักเรียนและงานวิจัยเรื่องท่ี 10 ได้
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิจัยใน
ระดับต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 สรุปจากการวิจัยท้ัง 10 เรื่องท าให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากการวิจัยท่ีหลากหลายซึ่งองค์
ความรู้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีนักวิชาการ ได้ศึกษามาแล้ว เช่น การใช้ส่ือ
ประกอบการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ การพัฒนาครูจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะท า
ให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาจะ
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ท าให้การพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ดังนั้นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมการวิจัยท่ีได้ในครั้งนี้
จึงเป็นการยืนยันในการใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษา ทบทวนมาแล้วจึงเป็นการยืนยันว่าหลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวยังคงน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.4 ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่ามี 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่า 
ผลการวิจัยเป็นผลท่ีใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยคอม ดังนั้นหากจะน าไปใช้ในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาอื่น หรือสถานศึกษาอื่นท่ีมีสภาพและบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านห้วยคอมควรมีการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนั้นๆ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการอย่างแท้จริง ส่วนผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยต่อยอดจาก
ผลการวิจัยท้ัง 10 เรื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น    
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน ามาสรุปและอภิปรายผลตามกรอบเนื้อหาของการ
วิจัยตามล าดับดังนี้ 
 5.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยตามชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย ได้แก่ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ประเภทการ
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
พบว่า เป็นงานวิจัยของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมโดยคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในอ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาพื้นท่ีรวมถึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2560 : 11 - 17) นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังเป็นงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนาเป็นนักเรียน ครูของโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาท้ังนี้เป็นเพราะคณะครุศาสตร์มีองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนา
ครูและนักเรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับบทบาทของอาจารย์คณะครุศาสตร์ต่อ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ บทบาทด้านวิชาการท่ีอาจารย์มีการศึกษา ค้นคว้าและการจัดการศึกษา
รูปแบบต่างๆ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน ามาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (วรันพร  แผนกุล และกรัณย์พล  วิวรรธมงคล. 2559 : 145 – 157) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิภาภรณ์  ค าเจริญ (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในทศวรรษหน้า พบว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์จะต้องเป็นบุคลากรท่ีเก่งใน 5 ด้านหลักๆ คือ เก่งวิจัย 
เก่งสอน เก่งวิชาการ เก่งการบริหารและเก่งความเป็นครู 

 5.1.2 ด้านผลการวิจัยตามชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่ าย พบว่า ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่                    
การพัฒนานักเรียน การพัฒนาครู การพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ท้ังนี้เป็นเพราะ
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นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่ีได้จัดการศึกษาตามปรัชญาของอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นโดยยึด
หลักการจัดการศึกษาในรูปแบบ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ด้วยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแก้ปัญหาและช้ีน าให้กับท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2559 : 1) ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งมีบุคลากรท่ี
มีความเช่ียวชาญทางด้านการวิจัยในช้ันเรียน ศาสตร์การสอน เทคนิควิธีการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของหลักสูตรต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายถึง 21 หลักสูตรจึงมีแนวคิดการท างานโดย
อาศัยพื้นฐานของงานวิจัยเชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับชุมชน เน้นการบูรณาการของศาสตร์การศึกษาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีคณะครุศาสตร์มีความเช่ียวชาญด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาครูด้วยความเช่ือท่ีว่าถ้าครูได้รับการ
พัฒนาจะส่งผลถึงนักเรียน ในขณะเดียวกันให้ผู้ปกครองรวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับประเวศ  วะสี (2543 : 9 - 10) ท่ีกล่าวถึงความจ าเป็นท่ีต้องให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเป็นความหวังของสังคมและเป็นเสมือน
ต้นทางแห่งสภาพจิตใจ ครอบครัว วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เป็นกระบวนการทาง
การศึกษาจึงมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา เป็นกระบวนการท่ีเป็นกลาง ทุกคนจึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
และสอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 77 - 86) ท่ีมุ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา เช่น การมีส่วนร่วมในทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
การมีส่วนร่วมทางการเงินและการลงทุนสอดคล้องกับงานวิจัยของชวลิต  ขอดศิริ (2560 : 10 – 127) ท่ี
ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ด้านการวิจัย จะต้องมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การวิจัยระดับสถาบัน การวิจัยระดับประเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มีการน างานวิจัยมาใช้ในการท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ หรือผลงานอื่นๆ 
ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และแสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับท้องถิ่น ประเทศและ
นานาชาติสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศน์เทพ  ดลโสภณ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง                      
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานมีระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมิน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานในการดูข้อมูลรายงานรวมท้ังผู้บริหารสามารถใช้
งานดูรายงานประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจใน 4ด้าน ได้แก่ด้านการใช้งานระบบด้านระบบรายงานผล ด้านตัวช้ีวัดแสดงผลข้อมูล ด้านภาพรวม
ของระบบรายงานตัวชี้วัดพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 5.1.3 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่ามี 4 ด้าน ดังนี้  
  5.1.3.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาชุดกิจกรรม
เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
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การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี การเสริมสร้างความมี
วินัยและปัจจัยเส่ียงในวัยรุ่น โดยน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยเป็นนวัตกรรมประเภท
ชุดกิจกรรมซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยส่ือหลากหลายท่ีมีความสัมพันธ์เข้าด้วยกันโดยสอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ค าแนะน า เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบฝึกหัดและ
การประเมินผลซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่มได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
สามารถตรวจสอบค าตอบได้ทันที ได้ทราบผลการเรียนของตนเองและถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้าไป
ศึกษาใหม่ได้อีกซึ่งครูจะท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาดังนั้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยน านวัตกรรมการจัดการ
เรียนท่ีเรียกว่า ชุดกิจกรรม จึงเหมาะสมและมีความส าคัญต่อผู้เรียนท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ชัดเจนขึ้นส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2553 : 
494 - 495) สอดคล้องกับงานวิจัยของวราพรรณ  จิตรัมย์ (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT มี
ค่าเท่ากับ 0.5824 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เท่ากับ0.5824 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.24 

  5.1.3.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นนวัตกรรมซึ่งน าไปใช้ใน
การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีในการท างานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะครูผู้สอนถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนดังนั้นครูจึงต้องพัฒนานวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน (สุคนธ์  สินธพานนท์. 
2553 : 7) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาครูไปสู่ความเป็นมืออาชีพโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมให้เกิดโดยตัวครู
เอง การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมตามความสมัครใจ มีการพัฒนาครูเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นรายบุคคลรวมท้ัง
ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมและส่วนสนับสนุน ภารกิจของงานการเรียน
การสอนตามปกติของครูแต่ละวันสามารถผนวกเข้ากับหลักสูตรการพัฒนาครูในรูปการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ภายใต้กระบวนการนิเทศภายใน การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างครูเป็นกลุ่มย่อยๆ เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีครูน ามาใช้ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและการเปิดโอกาสให้ครูได้น าเสนอนวัตกรรม    
การเรียนรู้ของตนต่อสาธารณะสอดคล้องกับงานวิจัยของอุพิษ  เหมือนทอง (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง ผล
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้  ด้านทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น                    
มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยรวม
และรายบุคคลในระดับมาก มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยรวมและรายบุคคลในระดับมากและนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตร
เสริมสร้าง สมรรถนะท้ังโดยรวมและรายโรงเรียนแต่ละแห่งมีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูง 
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  5.1.3.3 ด้านการพัฒนาเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความมีวินัย
และปัจจัยเส่ียงในวัยรุ่นซึ่งเป็นการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน ท้ังนี้เป็นเพราะได้มีการท างาน
ร่วมกันในด้านต่างๆ ของชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาของคนในชุมชนโดยยึดหลักการพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วม คือ การเช่ือว่าชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนใน
ระดับหนึ่ง บางเรื่องท่ีชาวชุมชนนับถือจึงต้องค่อยๆ ให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก ประกอบกับ
ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ถ้าได้รับโอกาสท่ีจะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ
และร่วมจัดการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ถ้าการมีส่วนร่วมท าให้คนในชุมชนมีความรู้สึกว่ามีอิสระ ได้รับ
ความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้มีส่วนร่วมก็จะให้ความร่วมมือในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
(นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. 2546 : 14 - 15) ตลอดจนมุ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดย
ให้มีส่วนร่วมในทางวิชาการ เช่น การมีส่วนร่วมทางการบริหาร การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ การมีส่วน
ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยและความเป็นสากล (ส านักงานปฏิรูป
การศึกษา. 2545 : 77 - 86) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน าภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมจึง
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของจ านงค์  แจ่มจันทรวงศ์ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การบริหารจัดการเครือขายพหุภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผูบริหารมีทักษะในการบริหารจัดการ สร้างความสัมพันธ์และสงเสริม
การบริหารแบบมีสวนรวม ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนส าคัญ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง ผูปกครอง ชุมชนเขาใจและให้ความรวมมือใน
การพัฒนาโรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) มีความพึงพอใจและใหการสนับสนุน 
  5.1.3.4 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท าให้คณะครุศาสตร์มีโปรแกรมส าเร็จรูประบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ท่ีสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยท่ี
ด าเนินการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพราะคณะครุศาสตร์มีงานวิจัยของอาจารย์ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่องและพบว่าในปัจจุบันงานวิจัยจะถูกเก็บในรูปของเอกสาร มีความเส่ียงในการสูญหายและไม่มีสถานท่ี
ในการจัดเก็บท่ีเพียงพอ ดังนั้นโปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจ
สัมพันธ์จึงเป็นระบบสารสนเทศท่ีได้ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับภารกิจของคณะครุศาสตร์ด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรมโดยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์เป็นระบบท่ีพัฒนาจากการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการ
ด าเนินงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ในอดีตท่ีผ่านมาและปัจจุบันแล้วด าเนินการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ท าให้งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ท่ีเก็บไว้
เป็นจ านวนมาก มีการเปล่ียนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลท าให้สะดวกในการบันทึกข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูลได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระเดช  อยู่นิ่มและ                       
สุภชัย  ธนานุวัตรพงศ์ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัยด้วย
การท าดัชนี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า เมื่อน าระบบสารสนเทศและค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
ด้วยการท าดัชนีข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นมาท าการเปรียบเทียบกับการสืบค้นข้อมูลจากช่ือเรื่องงานวิจัยโดยท าการ
สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน พบว่า สามารถสืบค้นเจอกลุ่มค าอื่นๆ ท่ีมีความหมายคล้ายกันและให้
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ผลลัพธ์ได้หลากหลายกว่าการสืบค้นข้อมูลจากช่ือเรื่องงานวิจัยและเมื่อท าการเปรียบเทียบผลของความ
ถูกต้องของผลลัพธ์แล้ว พบว่า ผลลัพธ์ของข้อมูลมีเนื้อหาและความหมายตรงกับค าส าคัญท่ีใช้ในการสืบค้น
มากกว่าข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นโดยวิธีสืบค้นจากช่ือเรื่องงานวิจัยและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการสืบค้น
งานวิจัยควรมีการจัดเก็บค่าน้ าหนักของบค าส าคัญเชิงความหมายและรายละเอียดของค าส าคัญให้มากท่ีสุด
เพื่อท่ีงานวิจัยจะได้มีระดับความส าคัญท่ีละเอียดและแม่นย าในการสืบค้นมากยิ่งขึ้น 
 5.1.4 ข้อเสนอแนะจากชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่า มีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปซึ่งข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้นั้น พบว่า จะเป็นการพัฒนา
นักเรียน ครูและชุมชนท่ีเป็นภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมเท่านั้นดังนั้นหากจะ
น าผลการวิจัยไปใช้ต้องปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ท้ังนี้เป็นเพราะใน
การพัฒนาส่ิงใดนั้นต้องศึกษาหรือส ารวจข้อมูลพื้นฐานหรือบริบทท่ีเกี่ยวข้อง เพราะจะได้พัฒนา ปรับปรุง
และแก้ไขได้สอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นท่ีเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในแต่ละพื้นท่ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภูดิศ  พัดพิน (2557) ท่ีศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ก่อนการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพบ ปัญหาในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านบริบทสภาพแวดล้อมท่ีขาดแหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ฯลฯ ด้านการบริหารงานวิชาการท่ีผู้เรียนยัง
ขาดการส่งเสริมให้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ขาดทักษะด้านกระบวนการคิด 
งานประกันคุณภาพของโรงเรียนขาดความต่อเนื่องและหลากหลาย ด้านการบริหารงานบุคคลท่ีมีครูไม่ครบ
ช้ัน ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูให้ความสนใจในการท าเอกสารและผลงานทางวิชาการมากเกินไป มีเวลาให้
นักเรียนไม่เต็มท่ี ครูและบุคลากรมีภาระงานมาก  
  5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ก่อนน านวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ ท่ีได้
จากผลการวิจัยไปใช้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาอื่นๆ ต้องมีการศึกษาสภาพ ปัญหา
ตลอดจนความต้องการก่อนแล้วประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนานักเรียน 
        5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยต่อยอดจากข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปของงานวิจัยในแต่ละเรื่องท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้
ข้อเสนอแนะซึ่ ง เป็นประโยชน์   สนับสนุน ช่วยเหลือและคอยช่วยแก้ ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ด้วย                   
ความเอาใจใส่และให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   
      ขอขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์ นักเรียน คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไฝ่ อ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่งท าให้งานวิจัยประสบผลส าเร็จอีกท้ังได้ค าแนะน า
และแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์เป็นอย่างดี 
      ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้วิจัย 
      ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามซึ่งมีส่วนร่วมช่วยให้งานวิจัยนี้เสร็จส้ินสมบูรณ์ไปด้วยดี  
คุณความดีหรือประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบไว้เป็นเครื่องบูชาพระคุณแด่ผู้มี
พระคุณ บิดา  มารดา ผู้ให้โอกาสท่ีสนับสนุนพร้อมกับให้ก าลังใจในทุกวาระและโอกาสจนผู้วิจัยสามารถน า
ตนเองสู่ความส าเร็จในการวิจัยครั้งนี้   

8. ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์ 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ความเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษา/การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

   ชื่อ นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว  กมลวรเดช 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ความเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
 

ชื่อ นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
ความเช่ียวชาญ การบริหารการศึกษา /สังคมวิทยา 
 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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ความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

The Satisfaction of Students in Studying Fundamental English Subject at 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

  
นางสาวชนกนาถ จีนศรี 1  –  นางรสสุคนธ์ สงคง 2   

1 อาจารย์ สาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  เบอร์โทรศัพท์ 085-165-9088  อีเมล์ sukhontha5@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐานในปีการศึกษา 2557 ในด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ด้าน
ทรัพยากรสนับสนุนการสอนในช้ันเรียน  ด้านปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปี 1 จํานวน 300 คน จาก  7 คณะ ลงทะเบียน
เรียนในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ในด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (=3.19)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาการ (=3.77) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอนในช้ันเรียน (=3.78) ด้านทรัพยากรสนับสนุนการสอนในช้ันเรียน (=3.54)  

2. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของทางมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับมาก (=3.82) 

3. ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างเรียนของนักศึกษาคือ ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนตามลําดับ 

4. นักศึกษามีความต้องการมากท่ีสุดท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากเนื้อหาในการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน ได้แก่ เรื่องการเดินทางท่องเท่ียวและการถามทาง  

5. คณะมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

6. นักศึกษาส่วนมากใช้เวลานอกห้องเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากล  
ค าส าคัญ :  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the satisfaction on the management of 

learning and teaching in  Fundamental English subject in the academic year 2014. The 
research emphasized on 4 areas: contents; teaching methods and activities; media and 
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facilities;  the problems of English using in the class and lesson development in English 
content as well. The subjects of the study were 300  first - year students who enrolled in 
fundamental English from 7 faculties at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
The instruments employed in this study were 5 rating-scale questionnaires. Convenience  
sampling techniques were used to select the samples of study. The data were analyzed 
using the descriptive statistics of  percentage, mean, standard deviation,  and one-way 
ANOVA. 
The findings of the research were as follows: 

1. Satisfaction of students towards on contents; teaching methods and activities; 
media and facilities as a whole was at a moderate level  ( =3.19). When considered in 
each aspect, it was found that their satisfaction was at a high level on contents  ( =3.77(, 
teaching methods and activities( =3.78), media and facilities  (  =3.54) on respectively. 

2. The overview result of student’s satisfactory level was in a high level ( =3.82) 
3. The students expressed a high level of problems with listening skill. The order of 

problems skill were listening,  speaking,  writing, and reading. 
4. With regard to students wants for the English lesson, they wanted Travel and 

asking direction the most highly applied use in daily life. 
 5. The satisfaction on management of learning and teaching in fundamental subject 
at Rajamangala University of Technology Thanyaburi related with different faculties was a 
statistical significant difference at level 0.05.  
         6. Most of the students’ interest in learning through song activities to develop 
English skill outside the class. 
Keywords : Fundamental English subject 

 
บทน า 

 
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้ดําเนินแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ในการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศให้มี
ศักยภาพท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพในด้านการศึกษาของนักเรียนไทย จากผล
คะแนนสอบในระบบรับตรง ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อใช้เข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุว่าคะแนนสอบในรายวิชาสามัญ วิชา
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับประเทศท่ี 28.43 คะแนน จากสถิติข้อมูลดังกล่าวทําให้หลายฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้พิจารณาทบทวนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลวิธีในการสอน รวมไปถึงคุณภาพของตัวครูผู้สอนเองด้วย (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2555) จากการเผยแพร่ข้อมูลการประชุม ในวันท่ี 7 กันยายน 2557 โดย ศ.)พิเศษ( ดร.ภาวิช          
ทองโรจน์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ )ศธ.( เรื่องการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาใน
ประเทศภูมิภาคอาเซียนของ World Economic Forum (WEF) 2012-2014 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่หวัง
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ผลกําไร ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบคุณภาพระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ผล
ปรากฏออกมาว่าคุณภาพยังอยู่ในอันดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ส่วนผลการจัดอันดับ
โลกของคุณภาพระบบอุดมศึกษา ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี  78 จาก 144 ประเทศ 
ซึ่งการจัดอันดับสถิติคุณภาพระบบอุดมศึกษาโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังอยู่ห่างจากประเทศลาวกว่า 20 
อันดับ (Eduzones 2557: ออนไลน์(   

สถิติการทดสอบไอเอล (IELTS) ประจําปี 2554 โดยบริติชเคาน์ซิลประจําประเทศไทย ได้รายงาน
ผลคะแนนการสอบไอเอลของชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับ 5.5 ซึ่งเกณฑ์ท่ีได้หมายถึงการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง สามารถเข้าใจความหมายกว้างๆ จากสถานการณ์ต่างๆ ได้ คือสามารถ
ส่ือสารขั้นพื้นฐานตามท่ีถนัดได้ มีการใช้ภาษาได้เป็นบางส่วนเท่านั้นและยังมีการใช้ภาษาท่ีผิดพลาดบ่อยๆ     
นายวรวินชญ์ พวรสิน (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2556) ผู้ให้คําปรึกษาด้านการบริการลูกค้าบริติชเคาน์ซิล 
ได้กล่าวว่า ผลการสอบของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับ 5.0- 6.0  และเมื่อต้องการนําผล
คะแนนไปยื่นสมัครสอบหรือทํางานก็ยังไม่สามารถทําได้ ซึ่งแม้แต่จะใช้ผลยื่นในการสมัครเรียนต่อใน
ประเทศไทยซึ่งเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวโลกก็ตาม เนื่องจากผลคะแนนท่ี
สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อหรือทํางานได้ส่วนใหญ่ เกณฑ์คะแนนจะอยู่ในระดับ 6.5-7.0    การสอบไอเอล
นั้นประกอบไปด้วย 4 ทักษะหลัก คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งทักษะท่ีชาวไทยได้คะแนนตํ่าท่ีสุดคือ ทักษะ
การอ่านและพูด เนื่องจากคนไทยไม่กล้าท่ีจะพูดส่ือสาร เพราะมีความกังวลว่าจะมีการใช้ภาษาผิด และ
ทักษะการอ่านคืออ่านไม่ทันเวลา จึงไม่สามารถตอบคําถามจากเนื้อเรื่องท่ีอ่านให้ทันเวลาท่ีกําหนดได้ (ICT 
silapakorn 2556: ออนไลน์)   

คณะกรรมการอุดมศึกษา (2551)  การพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
ของระดับอุดมศึกษาของไทยนั้นมีจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาในด้านความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพการจัด
การศึกษาของในแต่ละสถาบัน ทําให้การผลิตบัณฑิตไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ และขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งต้องพัฒนาไปไห้ถึงได้ในระดับสากล   

ดังจะเห็นได้ว่าในยุคแห่งการติดต่อส่ือสารท้ังในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาปรับเปล่ียนการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการเพิ่มสมรรถนะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ใน
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในฐานะภาษากลางของการติดต่อส่ือสาร ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะต้อง
พัฒนาและผลักดันให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว้(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเน้นเรื่องการ บูรณาการ
เนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาและสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด มีการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใฝ่รู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นส่ือในการค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดชีวิต 

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหมวดวิชาภาษา บรรจุไว้ในหลักสูตรรายวิชาศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษา ในช้ัน
ปีท่ี 1 ทุกคณะฯ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาทางมหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นทุกปี  
จึงทําให้มีจํานวนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการจัด
ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานบางห้องจะมีนักศึกษาเฉล่ียประมาณห้องละ 50 คนขึ้นไป  และไม่ได้
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แบ่งกลุ่มตามความสามารถของนักศึกษาท่ีสอบเข้ามาเรียน จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการจัดทําหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อให้มีความเหมาะสมตามความสามารถของนักศึกษาและตามจํานวนของนักศึกษา   
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีว่า “การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และผลิตบัณฑิตท่ีสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน” ประพัฒน์ จําปาไทย (2525, หน้า 44(  ได้
ให้ความเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลายด้านท่ีมี
ความสําคัญ คือ อาจารย์ผู้สอน วิธีในการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล   

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ี ของยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในหัวข้อการ
พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ โดยได้กําหนดหัวข้อในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน (แผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 หน้า 
62)  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนใน
สถาบันการศึกษาแล้วหากตัวผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในองค์ประกอบต่างๆของการจัดการเรียนการสอน
เหล่านี้ ก็จะส่งผลทําให้เกิดความสุขและทําให้ผู้เรียนต้ังใจค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ  

 
จากสาเหตุท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในยุคปัจจุบันมีการ

แข่งขันค่อนข้างมากและการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานภาคบังคับซึ่งนักศึกษาทุก
คนต้องลงทะเบียนเรียน และยังได้รับการยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ได้ท่ัวโลก ซึ่งทุก
ประเทศส่วนใหญ่เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารในโลกของการทํางานใน
ปัจจุบัน จึงทําให้ในแต่ละสถานศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้
ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อจะ
ได้ข้อมูลท่ีเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนให้
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลกได้ รวมถึงการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และยังสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษา           
ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ข้อมูลการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 ตอน  
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 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนตัว เพศ อายุ คณะ ภาคการศึกษา การพัฒนาภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน 
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษท่ีมีปัญหา
มากท่ีสุด และความถ่ีในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจําวัน  
       ตอนท่ี 2 แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ด้าน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนและด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert 
Scale)  บุญชม ศรีสะอาด (2547)  ดังนี้ 

5. หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
4. หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมาก 
3. หมายถึงมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อย 
1. หมายถึงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
 

ผลการวิจยั 
        กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 17-19 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 20-22 ปี และเป็นนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  ส่วนในระดับ
สาขาวิชานั้นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองลงมาสาขาการตลาด 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2557   นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน พบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นบางครั้งบางคราว รองลงมานานๆ
ครั้ง ไม่เคยใช้ ใช้เสมอ และค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือการใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจํา 
 การฝึกพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการฝึก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่การฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเพลง
สากล รองลงมาดูหนังพากย์ภาษาอังกฤษ และอ่านหนังสือภาษาอังกฤษท่ีให้ความบันเทิง อ่านหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือดูรายการทีวีต่างๆ เป็นภาคภาษาอังกฤษ  ส่วนการฝึก
ภาษาอังกฤษจากแหล่งอื่นๆ อยู่ในระดับมากนักศึกษามีความเห็นเพิ่มเติม คือ การฝึกภาษาอังกฤษผ่านเกมส์  
การฝึกภาษาอังกฤษจากโปรแกรมออนไลน์ และการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวต่างประเทศผ่าน
ทางส่ือ Social Media 
 

        ส่วนในด้านความต้องการท่ีจะเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่าในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนักศึกษามีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง รองลงมา
ต้องการเรียนภาษาอื่นๆเพิ่มเติม และการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปล่ียนต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนกับทาง
มหาวิทยาลัยฯ ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ การเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียนจบการศึกษาท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ จัดให้   
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  ในด้านปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษาประสบ
ปัญหาในด้านการฟังซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาทักษะการพูด ทักษะการเขียน และประสบปัญหาน้อยท่ีสุด
คือทักษะการอ่าน  ส่วนนักศึกษาท่ีประสบปัญหาในการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษในหลายทักษะด้วยกันมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง   
 
                  จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว    ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจรวม 3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน รองลงมาด้านเนื้อหาวิชาการ ส่วนด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่1 
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
เฉลี่ย  
( ( 

S.D. ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาวิชาการ  1.67 5.00 3.77 .630 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 1.67 5.00 3.78 .688 มาก 
ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 1.67 5.00 3.54 .648 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

1.00 5.00 3.19 .792 ปานกลาง 

 
   1. ด้านเนื้อหาวิชาการ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานใน

ด้านเนื้อหาวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุดใน
เรื่องของเนื้อหาวิชาทําให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือรายละเอียดเนื้อหาวิชามี
ประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ใช้ส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้  เนื้อหาวิชามีความทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  เนื้อหาวิชาทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 
เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับช้ันปีของผู้เรียน ส่วนด้านท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือเรื่องเนื้อหาวิชามี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ได้แก่อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะด้านการฟังจากในบทเรียนอย่างสม่ําเสมอ รองลงมาอาจารย์ให้
นักศึกษาจับคู่ฝึกทักษะด้านการพูด จากบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในบทเรียน อาจารย์สอนให้
นักศึกษาฝึกทักษะด้านการอ่าน โดยให้อ่านเนื้อเรื่องและจับใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องส้ันๆ ท่ีอ่านได้  และ
อาจารย์ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อเข้าใจในบทเรียน อาจารย์ได้มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเพิ่มมากขึ้น  เทคนิคการสอนของอาจารย์ทําให้
นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย  อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการเขียน โดยมีการเขียนประโยค 
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หรือข้อความส้ันๆ  อาจารย์มีการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้างานเพิ่มเติมจากในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ อาจารย์ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย
ทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  

3. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สภาพของห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้าอี้  ความสะอาดของห้องเรียนมีความพร้อมเหมาะสม 
รองลงมาในเรื่องจํานวนนักศึกษาในห้องเรียนมีจํานวนพอเหมาะต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกในห้องเรียนมีความพร้อม  ส่วนด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ 
โปรแกรมฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Tell Me More) นอกเวลาเรียนช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ในห้องเรียนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต (Wi Fi) ท่ีนักศึกษาสามารถเช่ือมต่อเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
       4. ด้านปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียน 

จากการสํารวจปัญหาด้านปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาในด้านทักษะด้านการฟัง ซึ่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมา 3 ด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาทักษะการพูดในห้องเรียน ปัญหาทักษะด้านการเขียน และปัญหาทักษะ
การอ่านซึ่งมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  ผลการสํารวจนักศึกษาประสบปัญหาทักษะการฟังในห้องเรียน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ประสบปัญหาเรื่องการฟังรายงาน
หน้าช้ันเรียนเป็นภาษาอังกฤษ รองลงมาการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษจากซีดีจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ัวไป 
ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ นักศึกษาประสบปัญหาจากการฟังการบรรยายการสอนของอาจารย์เป็น
ภาษาอังกฤษ ผลการสํารวจนักศึกษาประสบปัญหาทักษะการพูดในห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาประสบปัญหาในการ
นําเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษหน้าช้ันเรียน และการถามและตอบคําถามแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่การสนทนาจากสถานการณ์ท่ัวๆ ไปบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

ผลการสํารวจนักศึกษาประสบปัญหาจากทักษะการอ่านในห้องเรียน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักศึกษาประสบปัญหาในเรื่องการอ่านและสรุป
ใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องส้ันท่ีเป็นภาษาอังกฤษในบทเรียน  รองลงมาจากการถามและตอบคําถามจาก
เนื้อเรื่องส้ันท่ีอ่านเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่การอ่านคําศัพท์และประโยคส้ันๆ  ท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ ผลการสํารวจนักศึกษาประสบปัญหาจากทักษะการเขียนในห้องเรียน พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีนักศึกษาประสบปัญหาในทักษะการเขียน ได้แก่ การ
เขียนบอกเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเป็นภาษาอังกฤษ รองลงมาการเขี ยนจดหมายถึงเพื่อนส้ันๆเป็น
ภาษาอังกฤษ ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่การเขียนจดบันทึกย่อเป็นภาษาอังกฤษ   

5. ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจาเนื้อหาในบทเรียน     
ผลการสํารวจความต้องการของนักศึกษา ในการเพิ่มเติมบทเรียนในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน  ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่  การเดินทาง
ท่องเท่ียวและการถามทาง รองลงมาการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  การจองห้องพักโรงแรมและจองต๋ัว
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เครื่องบิน  การจองโต๊ะอาหาร ส่ังอาหาร และการรับประทานอาหารในร้านอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ 
การเขียนโต้ตอบอีเมล์ส้ันๆ  ส่วนค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่ การซื้อขายสินค้า 
 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะท่ีศึกษากับระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า คณะมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในภาคการศึกษา 1/2557 ต่อการจัดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น พบว่า ในภาพรวม นักศึกษามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 2  
ข้อ การจัดการเรียนการสอน 

วิชาภาษาอังกฤษ 

พื้นฐาน 

จ านวน/ร้อยละ คะแนน 

เฉลี่ย 

( ) 

ระดับ 
มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ไม่ตอบ 

 ความพึงพอใจในภาพรวม 14 

)15.70%( 
154 

)51.30%( 
92 

)30.70%( 
3 

)1.00%( 
1 

).30%( 
3 

)1.00%( 

3.82 มาก 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว่า โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาการ  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ด้านทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน ซึ่งทําให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าทางสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มีความพร้อมในเรื่องของการวางแผนการในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาในช้ันเรียน การจัดปัจจัยทรัพยากรในการสนับสนุนด้านการเรียน  
รวมถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ต้องมีประสบการณ์ในการสอน และมีความเช่ียวชาญหรือจบ
การศึกษาในสาขานั้นโดยตรง สอดคล้องการวิจัยของ พัชราพร รัตนวโรภาส (2555) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและต้องการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ ด้านส่ือประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
        ส่วนผลการวิจัยในด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน้นการ
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา จึงได้
มีการจัดเตรียมการสอน การออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างจริงจัง  เพื่อใ ห้
ตรงตามจุดมุ่งหมายของทางมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  สอดคล้องกับ   ภิราช (2546 อ้าง
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จาก พิสิฐ เมธาภัทร และธีระพล เมธีกุล, 2531 หน้า 92-93) กล่าวว่า การสอนคือ กิจกรรมของบุคคล เพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักการและเหตุผลท่ีวาง
ไว้ กิจกรรมท่ีสําคัญในการสอนมี 4 ด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวัดผล และด้านการ
ประเมินผลการสอน    ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ด้านเนื้อหาวิชาการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
ค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ เนื้อหาวิชาทําให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น รองลงมาเนื้อหาวิชามี
ประโยชน์ต่อการนํามาประยุกต์ส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้องกับ ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ 
และคณะ (2554 อ้างจาก ใจทิพย์  เช้ือรัตนพงษ์, 2539 หน้า 22-29) กล่าวว่า ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้อง
พิจารณาคัดเลือกเนื้อหาวิชาให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรท่ีวางไว้ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และพัฒนาทักษะในระบบความคิด และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละ
จุดประสงค์ ซึ่งอาจต้องคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัยรวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆท่ี
นํามาพัฒนารายวิชาได้  จากข้อสรุปประเด็นในด้านเนื้อหาวิชาการ ทางสาขาภาษาอังกฤษ มีการแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนเป็นกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ และบทเรียนให้ตรงตามแผนการสอน และ
จุดประสงค์การสอนท่ีวางเอาไว้ รวมถึงหนังสือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม ในแต่ละภาคการศึกษา ให้เหมาะสมกับ
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ ศิริพร เขียนวงศ์ และคณะ (2556 อ้างจาก Savignon, 1983)  
กล่าวว่า ในปัจจุบันหนังสือเรียนเป็นส่ิงสําคัญจําเป็นสําหรับครูผู้สอน และผู้เรียน และเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ใน
การเรียนการสอนภาษาเพราะเป็นแหล่งข้อมูล ส่ือการสอนซึ่งใช้สนับสนุนครู และเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ
ในการสอนภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับ สุพรรณี อาศัยราช (2550 อ้างจาก สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 
2532 หน้า 37) การเลือกหนังสือเรียนภาษาอังกฤษท่ีดีนั้น ต้องมีเรื่องเนื้อหาทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เจ้าของภาษาสอดแทรกไปกับการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน   ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ได้แก่
ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
สูงสุด ได้แก่ ในสภาพของห้องเรียน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ความสะอาดของห้องเรียน และห้องเรียนมีความพร้อม
เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทางมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างตึกปฏิบัติการเรียนรวม 
13 ช้ัน เพื่อรองรับการการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้แก่นักศึกษาในทุกคณะ รวมถึงจัดหา
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่นคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีห้องเรียนแบบ Smart classroom 
ซึ่งมีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยี สะดวกในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะในด้านภาษาอังกฤษ 
และห้อง Discussion room ให้นักศึกษาได้ใช้ห้องนี้เป็นพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนความรู้ในด้านวิชาการเป็น
กลุ่มย่อย นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ห้อง Discussion room ในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดติวเพื่อ
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ การเตรียมตัวฝึกพูดเพื่อนําเสนองาน การเตรียมตัวแสดงบทบาทสมมุติ หรื อ
สถานการณ์จําลอง สอดคล้องกับคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2555 อ้างจาก 
อนันต์ เลาหทวีกูล, 2544 หน้า 21) ได้ให้ความเห็นว่า การจัดสถานท่ีในสถาบันอุดมศึกษา เป็น
ความสามารถในการบริหารสถาบันทางการศึกษา ในการจัดหาทรัพยากรส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน การค้นคว้า เช่น อาคารและสถานท่ีท่ีสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยถูกหลัก รวมท้ังมีความสอดคล้อง
กับประโยชน์ในการใช้สอยต่างๆ  และสอดคล้องกับ อารียา สตารัตน์ (2556 อ้างจาก อรพันธ์ ประสิทธิรัตน์ 
2545, หน้า 57-59)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และส่ิงสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน เช่น ความสะดวกสบายของห้องเรียน มีการจัดอุปกรณ์ และส่ือในการเรียนการสอนไว้ครบถ้วน มี
การจัดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆให้สะดวกในการเคล่ือนย้ายทํากิจกรรม ทําให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่น่า
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เบื่อ โดยจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้ โดย
ผู้สอนอาจไม่ต้องยืนหน้าช้ันเสมอไป สภาพแวดล้อมสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนในด้านต่างๆ ทําให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและมีความสนใจในการเรียน สามารถจัดประสบการณ์ท่ีพึงประสงค์ได้ ช่วยสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้โดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีมุมวิชาการ ผู้เรียนสามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมท่ีดี จะทําให้ผู้เรียนมี
ความเป็นระเบียบ มีวินัย ควบคุมช้ันเรียน และสามารถช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนได้ ส่ิงเหล่านี้จะทํา
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และผู้สอนมีความสุขในการสอน  

การศึกษาปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และประสบปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการ
เรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านการฟัง พูด เขียน อ่าน ตามลําดับสอดคล้องกับ อินทรา ศรี
ประสิทธิ์ (2552) กล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% มีปัญหาในการฟังเสียงภาษาอังกฤษจึงทําให้
ออกเสียงไม่ได้ สะกดไม่ถูก และจําคําศัพท์ไม่ได้ จึงทําให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนื่องจาก
กลัวจะสะกดผิด และจึงไม่กล้าท่ีจะพูดสนทนากับชาวต่างชาติ  และสอดคล้องกับ พรพิมล ริยาย และคณะ 
(2553 อ้างจาก วิไลพร ธนสุวรรณ, 2530หน้า 8-24) ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา นั้นจะประกอบไปด้วย 
4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งในการเรียนภาษานั้น ผู้เรียนควรจะเริ่มการฝึกทักษะการฟังก่อนเป็น
อันดับแรก ลําดับต่อไปจึงเริ่มฝึกพูด ส่วนทักษะในการอ่านและเขียน ควรฝึกเมื่อผู้เรียนสามารถฟังและพูด
ออกเสียงได้ดีแล้ว การฝึกภาษาต่างประเทศโดยการพูดซึ่งแสดงออกมาจากทางวาจา ต้องเป็นทักษะท่ีต้องใช้
เวลา เนื่องจากผู้เรียนต้องฝึกพูดออกเสียงเพื่อเลียนเสียงตามแบบผู้สอน ดังนั้นในประเด็นนี้พบว่านักศึกษามี
ปัญหาด้านทักษะการฟัง เนื่องมาจากอาจเป็นด้วยพื้นฐานในการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มต้น การเอาใจใส่ 

ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟังอย่างต่อเนื่อง และบรรยากาศสภาพแวดล้อมอาจไม่เอื้อ
ต่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาจึงยังไม่สามารถปรับตัวได้ ส่วนในระบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาในห้องเรียนบางห้องมีนักศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงทําให้อาจมีข้อจํากัดในการจัดกิจกรรมได้ 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่ม และระดับ
ความรู้ของนักศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ความต้องการท่ีอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียน ผลการวิจัย พบว่า
นักศึกษามีความต้องการอยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาบทสนทนา ท่ีนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงในระดับมากทุก
ด้าน ในด้านการเดินทางท่องเท่ียวและการถามทาง การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การจองต๋ัวและจองห้องพักใน
โรงแรม การส่ังอาหารและจองโต๊ะอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  การเขียนโต้ตอบอีเมล์ส้ันๆ และการซื้อ
ขายสินค้า ตามลําดับ สอดคล้องกับสุภาณี ชินวงศ์ (2543 อ้างจาก Mackay and Mountford , 1978  
and  O’ Brien, 1991) การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ควรเน้นการสอนท่ีเป็นภาษาอังกฤษเฉพะ
สาขา หรือเกี่ยวข้องกับในวิชาชีพของผู้เรียนโดยตรง เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 
เป็นการเรียนภาษาท่ีมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ชัดเจน  ดังนั้นวิธีในการสอนย่อมมีความ
แตกต่างกันกับในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงจะสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัวในการเรียน 
และมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็ว โดยเฉพาะภาษาท่ีเกี่ยวข้องในสาขาอาชีพของ
ตนเอง และทําให้ผู้เรียนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทํากิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆท่ีผู้เรียนจะพบเจอในสถานการณ์การทํางานต่อไปได้ 
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฝึก
ภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากล สอดคล้องกับรัตนา พรมภาพ (2551) พันธ์ดี ทับทิม และคณะ (2549 หน้า 1)  
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจึงต้องใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งการ
จัดการเรียนนั้นผู้เรียนไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงทางเดียว แต่ต้องมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ภายนอกจะทําหน้าท่ีเสมือนผู้ช่วยสอนเพื่อให้ผู้เรียน 
เกิดความสนใจเพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับ อุมาพร ใยถาวร (2557 อ้างจาก อดิศา เบญจรัตนานนท์ และคณะ
, 2552) ได้กล่าวว่า การนําเพลงภาษาอังกฤษมาใช้ประกอบเป็นส่ือการสอน สามารถช่วยพัฒนาทักษะด้าน
การฟังภาษาอังกฤษ จะสามารถทําให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างบรรยากาศใน
การเรียน ทําให้เกิดความสนุกสนาน  มีโครงสร้างภาษาและคําศัพท์ท่ีนําไปใช้ส่ือสารในชีวิตประจําวันได้   ใน
รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ก็นิยมนําเพลงมาเป็นส่ือในการสอน เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ด้วย  ส่วนความต้องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษา
ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับลลิ
ดา ภู่ทอง (2554 อ้างจาก Richard, 1985 หน้า 185)  ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ความต้องการในการ
เรียนภาษาเปรียบเสมือนแรงขับของบุคคล ซึ่งต้องการเรียนรู้ภาษาให้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แบ่งเป็นความต้องการได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ เป็นความต้องการเรียนภาษา และใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการประสบความสําเร็จเฉพาะอย่าง เช่นใช้ในการสมัครงาน  อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
ท่ีตนเองชอบ  ใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ 2. เพื่อใช้ในการส่ือสาร เพื่อใช้ภาษาในการส่ือสารกับ
บุคคลต่างเช้ือชาติ ต่างภาษา และวัฒนธรรม  ส่วนในด้านการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียนจบการศึกษาเช่น การสอน RTTEP, 
TOEIC ในด้านนี้นักศึกษามีความต้องการอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากนักศึกษาอาจยังไม่เห็นถึงความสําคัญใน
การสอบวัดระดับภาษา เนื่องจากเพิ่งเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรมี
การกระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญ และประโยชน์ของการเตรียมตัวในการสอบวัดระดับภาษา โดย
อาจนําไปสอดแทรกในบทเรียนเป็นกิจกรรมเสริม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทําแบบทดสอบในระดับต่างๆ ส่ิง
เหล่านี้จะทําให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นได้ 

 
ข้อเสนอแนะในกาท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา 
โดยวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ  
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ประวัตินักวิจัย  
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หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ 
ความเช่ียวชาญ ภาษาอังกฤษ 
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาภาษาตะวันตก 

                  หน่วยงานและสถานท่ีอยู่  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
                  โทรศัพท์ 0-2549-4952  โทรสาร 0-2577-5017 
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                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 

 
 

Using Moodle E-Learning to Develop Learning Achievement in in 
Fundamental English of 1st year 

 
นางสาวนฤมล พ่ึงแก้ว 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เบอร์โทรศัพท์ 086 – 908 4367  อีเมล npuengkeaw@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
พื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 ก่อนและหลังเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning 2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 103 
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน  และกลุ่มทดลอง จ านวน 53 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning จ านวน 12 แผน แผนการจัดการ
เรียนรู้ละ 3 ช่ัวโมง แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง   

      2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อโดยการใช้  LMS ด้วยโปรแกรม 
Moodel E-learning ในการพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.13 
ค าส าคัญ :  Moodle E-learning การเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

Abstract 
 

This research aimed 1) to examine the achievement of the students before  
and after studying Foundation English by using Moodle E-Learning, 2) to investigate the 
experimented students’ satisfaction towards the use of Moodle E-Learning. The samples 
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were the first-year students enrolling Foundation English in the first semester 2017. There 
were 103 students selected by Cluster Random Sampling and then were divided into 2 
groups: a control group of 50 students and an experimental group of 53 students. The 
research instruments included 12 lesson plans with Moodle E-Learning, each lesson plan 
of 3 hours, pre-test and post-test, media evaluation form, and a satisfaction form. Statistics 
used in this study were mean, standard deviation and t-test.  

The results revealed that:  
1.  the students’ achievement before and after studying Moodle E-learning  

was different with statistical significance of 0.01. It was found that the achievement results 
of after studying were higher than before studying. .  

2. in terms of the students’ satisfaction towards Moodle E-Learning, it  
showed that overall satisfaction was at a high level with average score of  4.13.  

Keywords : Moodle E-learning learning and teaching Basic English 
 
บทน า 

การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 

ในปัจจุบันนี้เป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมี 
ความส าคัญในฐานะภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศไทยมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้วยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนและประชาชนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมท้ังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และส่ือการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ มี 
ผู้สนใจศึกษาหาสาเหตุว่าท าไมเด็กไทยจึงไม่ค่อยสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นไปท่ีการปรับปรุง
วิธีการสอนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตรงตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ควรเน้นท่ีกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน  )cohen,1990   )หรือรูปแบบการเรียน   ) learning styles   )ของผู้เรียนก่อน 
การศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ   ) English language learning styles   )เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเพราะจะท า

ให้ผู้สอนได้รู้และเข้าใจลักษณะและรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนและสามารถน าผลการศึกษามา
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมในช้ันเรียน เอกสารประกอบการสอน การมอบหมายงาน บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของผู้เรียนซึ่งสามารถ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
อนาคต 

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือผู้เรียนไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นหรือ 
ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ การท่ีจะสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องอาศัยความพร้อมท้ัง
ทางด้าน ครู ต าราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณและคุณภาพของครู
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ท่ีต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพียงพอกับการที่จ าเป็นต้องสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนท่ัวประเทศ (สุมิตรา อังวัฒ
นกุล, 2539: 14 – 15) แต่ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดและต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนั้นคือ ความสามารถใน
การส่ือสารปัญหาของการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษขาดส่ือการสอน และกลวิธีในการเขียนแผนการ
สอน พร้อมกับหลักสูตร หรือตัวช้ีวัด ไม่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนเองและชุมชน ประกอบทั้งกับครูผู้สอนไม่
ใช้ครูภาษาอังกฤษโดยตรง จึงท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ท่ีถูกต้อง ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษต่ าลง )ทิศากร ค าประโคน , เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, และภารดี อนันต์นาวี, 2560) ซึ่งส่ือการ
สอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
การเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความหลากหลายเป็นส่ือท่ีน่าสนใจช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่าย ท้ังนี้ผู้สอนต้องปรับใช้ส่ือต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้
ในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย )อัจฉรา  ศรีมูล, 2552)  

การเรียนการสอนในยุคด้ังเดิม ซึ่งครูจะเป็นบุคคลส าคัญในการส่งมอบความรู้  
เทคนิควิธีการสอน จะเป็นส่ือท่ีส าคัญ ส่ือแบบด้ังเดิม อาจจะเป็น รูปภาพ แผนภูมิ แผ่นใส สไลด์ แบบจ าลอง 
หรือส่ือของจริง ท่ีสามารถน ามาใช้ในห้องเรียนได้ ต่อมาในปี พ .ศ.2538 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ 
 )Desktop Computer   )เริ่มเข้ามามีบทบาท จากเดิมจะมีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ใช้ในงานระบบ
ต่างๆ  ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านเท่านั้น เช่น งานทะเบียนนักศึกษา ระงานฐานข้อมูล การเข้ามาของคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะในเวลานั้น เสมือนเป็นนวัตกรรม ซึ่งอยู่ในระยะของการแพร่นวัตกรรม ซึ่งใครๆ ก็สามารถเข้าถึง
คอมพิวเตอร์ได้ ท าให้เข้าสู่ยุคของการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างแท้จริง 

ส่ือการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะกันอย่าง 
แพร่หลาย จึงมีการสร้างส่ือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างส่ือเพื่อการเรียน
การสอนท่ีนิยมใช้ ณ เวลานั้น คือโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ )Microsoft Power Point  )ซึ่ง เริ่ม
มีอาจารย์น าเข้ามาใช้แทนการใช้ส่ือการสอนท่ีเป็นแผ่นใส นับเป็นยุคของการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคของส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเริ่มต้น หน่วยงานการศึกษาเริ่มต่ืนตัวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และน าคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นไปในลักษณะของการสร้างส่ือเพื่อน าเสนอในห้องเรียนเท่านั้น 

ต่อมาได้มีการน าโปรแกรมต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการสร้างส่ือการ 
เรียนการสอนโดยเฉพาะมาใช้ เช่น Tool book, Author ware และโปรแกรมอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการเข้าสู่ยุค
ของส่ืออิเล็กทรอนิกศ์อย่างแท้จริง และมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย โดยมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์
วางขายเป็นจ านวนมากในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นส่ือท่ีเกี่ยวกับเด็กเล็ก เนื่องจากสามารถกระตุ้นกรเรียนรู้
ของเด็กได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ท่ัวไปคือ ส่ือวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่ือประเภทเกมส์ส าหรับเด็ก 

ส่ือการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาของ 
ประเทศไทยในปี 2538 ในรูปแบบของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ  )World Wide Web หรือ www. )   จนกลายเป็นแหล่ง

เรียนรู้ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปยดประตูการศึกษาจาก
ห้องเร ียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมท้ังเป็นการน าการศึกษาไปสู่ผู้ท่ีขาดโอกาสด้วยข้อจ ากัด
ทางด้านเวลาและสถานท่ี  )ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2544  ) อินเทอร์เน็ต ในระยะแรกความเร็วยังไม่มากนัก 
และจะเป็นการเช่ือมต่อผ่านโมเด็ม ) Moderm  )เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการ แสดงผล ท่ีสามารถท าได้รวดเร็วจะอยู่

ในรูปของตัวอักษร )Text  )หรือรูปภาพ ) Graphic  )ท่ีมีขนาดไม่ ใหญ่มากนัก ด้วยข้อจ ากัดในด้านความเร็วของ
ระบบอินเทอร์เน็ต 

ใจทิพย์ ณ สงขลา )2542  )ได้ให้ความหมายการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า หมายถึง การ  
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ผนวก คุณสมบัติไฮเปอร์มีเดียเข้ากับคุณสมบัติของเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมแห่งการเรียนใน
มิติท่ีไม่มีขอบเขตจ ากัดด้วยระยะทางและเวลาท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน )Learning without Boundary) 

กิดานันท์ มลิทอง )2543  )ให้ความหมายว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการใช้เว็บ  
ในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อน าเสนอบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติของวิชาท้ังหมดตามหลักสูตร 
หรือใช้เพียงการน าเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมท้ังใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่างๆ 
ของการส่ือสารท่ีมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการพูดคุย
สอด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ถนอมพร เลาจรัสแสง )2544  )ให้ความหมายว่า การสอนบนเว็บ ) Web-Based  
Instruction  )เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา โดยการสอนเว็บจะ
ประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือท้ังหมดของกระบวนการเรียนการ
สอนก็ได้ 

จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ จะเป็นการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 
เครื่องมือร่วมกับการออกแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ซึ่งอาจจะใช้การเรียนการสอน
ผ่านเว็บท้ังระบบ หรืออาจจะใช้บางส่วนก็ได้ 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงได้น าระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 
หรือ LMS (Learning Management System) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีเข้ามาช่วยจัดระบบการเรียนการสอนให้
เป็นระบบมากขึ้นแบบครบวงจรโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการเรียนรู้อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกท่ีทุกเวลาตามหลักการของ e-
Learning นอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนยังเป็นซอฟท์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการ
รายวิชาท่ีรวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ )ภูวญา กฤษฎาธนกิตต์ิ . 2556)  

มีงานวิจัยต่างๆ ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการน าระบบการบริหารจัดการด้านการ  
เรียนการสอนหรือ LMS (Learning Management System) มาใช้ท าให้นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น และต้ังใจ
เรียนขึ้น เช่น งานวิจัยของศรายุทธ เนียนกระโทก และอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  )2557) ท่ีพบว่า ระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีจะช่วยสนับสนุนการท างานและการเรียนของครูและนักเรียน โดยข้อดีของ
ระบบดังกล่าวคือใช้งานได้ง่ายและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด งานวิจัยของสุเนตร สืบค้า  )2552) 
ท่ีพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในทุกข้อค าถามในระดับมาก ยกเว้นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน
มากขึ้น และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจการท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น การ
ท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น และการส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลา งานวิจัยของกฤษณา 
สิกขมาน (2555) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษ ธุรกิจเรื่องค าศัพท์ธุรกิจ ช้ันปีท่ี 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ .01 และงานวิจัยของภูวดล บัวบางพลู (2554) ท่ีพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน
และหลังเรียน แตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อระบบบริหาร
จัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระดับอุดมศึกษา 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

69 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาช้ันปีท่ี1 ก่อน 

และหลังเรียน โดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning  
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนโดยการใช้โปรแกรม Moodle E-learning 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ใน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยโปรแกรม Moodle E-learning กับกลุ่มท่ีใช้วิธีสอน
แบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยท่ีจะน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้  

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การก าหนดตัวแปรท่ีจะศึกษา  
3. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1  ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  01-320-001 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวนรวมท้ังส้ิน 421 คน 
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1  ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  01-320-001 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 103 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน  และกลุ่มทดลอง จ านวน 
53 คน  

 
การก าหนดตัวแปรท่ีจะศึกษา 

1. ตัวแปรต้น คือ การใช้โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

 2.  ตัวแปรตาม   
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้ 

โปรแกรม Moodle E-learning ในการพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
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     2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ทีผู้วิจัยสร้างขึ้นดังนี้  
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  

1.1 ส่ือการสอน LMS ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning ท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อช่วย 
พัฒนาความสามารถในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย 6 บทเรียน 
  1 )Unit 1 Lifestyles 
  2 )Unit 2 Leisure 
  3 )Unit 3 Getting along 
  4 )Unit 4 Interests 
  5 )Unit 5 Telling a story 
  6 )Unit 6 Celebrations 
  1.2 แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
   1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

2.1 ส่ือการสอนด้วยโปรแกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษ 
พื้นฐาน 

1) น าเนื้อหาบทเรียน มาจัดแบ่งออกเป็น 6 เรื่อง เพื่อน ามาวางแผนในการท าบทเรียน 
ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

2) จัดรูปแบบหน้าจอให้ดูเหมาะสม ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ สี  
ภาพเคล่ือนไหว  

3) น าบทเรียนท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Moodle E-learning รายวิชา 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3  คน ประเมินคุณภาพของบทเรียน   ตรวจสอบความถูกต้องของ
รูปแบบ และความครบถ้วนของเนื้อหาบทเรียนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญจนได้
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยเฉล่ีย  3.51 ขึ้นไป 

1.1 แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
1) วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) สร้างแบบทดสอบ โดยเขียนเป็นแบบตัวเลือกชนิด 4 ตัวเลือก โดยครอบคลุมเนื้อหา  

และจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมท้ังหมดจ านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก มีค าตอบท่ีถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียวให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3) น าเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน  3 คน   
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน ามาปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
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  4) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า  IOC   )Index  of  Item  
Objective  Congruence   )น าตารางวิเคราะห์ค่า   IOC  ของผู้เช่ียวชาญ  มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว
เลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีต้ังแต่  0.50   ขึ้นไป  ได้ค่า   IOC  เท่ากับ 0.817     )บุญชม  ศรีสะอาด , 2545  :  61-  67 )
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
       +1      หมายความว่า    มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง  
         0       หมายความว่า    ไม่มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
       - 1       หมายความว่า    มั่นใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง  

5) น าแบบทดสอบท่ีผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษา  
จ านวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตรวจให้คะแนน ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 คะแนน ส่วนข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ตอบ
ให้ 0 คะแนน 
  6) น าผลคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย  )p) และค่าอ านาจจ าแนก  )r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยใช้สัดส่วน และเลือกค่า ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 จ านวน 30 ข้อ เมื่อ
น าผลไปวิเคราะห์พบว่าข้อสอบจ านวน 30 ข้อท่ีคัดเลือกมา มีค่าความยากง่าย (p) ต้ังแต่ 0.38-0.78  และค่า
อ านาจจ าแนก  )r) ต้ังแต่ 0.27-0.78 
  7) น าแบบทดสอบท่ีผ่านการวิเคราะห์ในข้อ 6) ไปใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

1.2 แบบประเมินคุณภาพของส่ือด้วยโปรแกรม Moodle E-learning 
          1  )สร้างแบบประเมินคุณภาพของของส่ือด้วยโปรแกรม Moodle E-learning 

โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ Likert   ดังนี้ 
         5 หมายถึง  ดีมาก 
         4 หมายถึง     ดี 
        3 หมายถึง     ปานกลาง 
         2 หมายถึง     ต้องปรับปรุง 
         1 หมายถึง     ไม่มีคุณภาพ 
 2   )น าแบบประเมินคุณภาพของส่ือด้วยโปรแกรม Moodle E-learning 

ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพของบทเรียน  
 3) น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ในการแปล 

ความหมายข้อมูลของผลการประเมิน ดังนี้ 
   4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
         3.51 – 4.50   หมายถึง     มีคุณภาพระดับ  ดี 
         2.51 – 3.50   หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง 
         1.51 – 2.50   หมายถึง  ต้องปรับปรุงแก้ไข  
      1.00 – 1.50   หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 

   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ท่ีมีต่อการใช้ LMS ด้วยโปรแกรม Moodel E-learningในการพัฒนาการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
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  1   )ศึกษาทฤษฎี  และเทคนิคการสร้างแบบวัดพึงพอใจของนักศึกษาจากหนังสือ เอกสาร
ต่างๆ ทางด้านการวัดและประเมินผล 
      2   )สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ สื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-
learning  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตาม
แบบ Likert   ดังนี้ 

5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
          4 หมายถึง     มาก 
         3 หมายถึง     ปานกลาง 
          2 หมายถึง     น้อย 
          1 หมายถึง     น้อยท่ีสุด 
 3     )น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับนักศึกษากลุ่มทดลอง  จ านวน 56 คน ท า
การประเมินความพึงพอใจหลังจากได้น าสื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  รายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน                  
 4  )น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้ อมูลของ
ผลการประเมิน ดังนี้ 
          4.51 – 5.00  หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับ  มากท่ีสุด 

          3.51 – 4.50   หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับ  มาก 
         2.51 – 3.50   หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
          1.51 – 2.50   หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับ  น้อย 

      1.00 – 1.50   หมายถึง     มีความพึงพอใจระดับ  น้อยท่ีสุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการทดลองด้วยตนเองท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 1 ห้อง รวมท้ังส้ิน 56 คน  
 2. อธิบายการใช้สื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  รายวิชาภาษาอังกฤษพื ้นฐาน                
ให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมท้ังแจ้ง จุดประสงค์และเงื่อนไขในการเรียนให้ทราบ ปานกลาง 

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในนการเรียนภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน  

4. หลังจากท าแบบทดสอบแล้ว ผู้สอนให้นักศึกษาเข้าไปศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ด้วย
โปรแกรม Moodle E-learning  ด้วยตนเอง 

5. หลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยโปรแกรม Moodle E-learning 
จนครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ผู้สอนท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในน
การเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

73 
 

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  มาด าเนินการวิเคราะห์เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อน าผลวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปและอภิปราย
ผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้สื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ระหว่างก่อนและหลังการทดลองสอน โดยการหาค่าเฉล่ีย และหาค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้สื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ก่อนและหลังการทดลองสอน และเปรียบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติโดยการ
ทดสอบค่าที  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบในการใช้ สื่อด้วยโปรแกรม Moodle E-
learning  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน    โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
ยากง่าย  
 4. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนในระบบด้วยโปรแกรม Moodle E-learning  
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้ ด้วยโปรแกรม Moodle E-
learning  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ในการศึกษา เรื่อง “การใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนด้วยโปรแกรม Moodle E-learning กับกลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติ 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Moodle E-learning รายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินคุณภาพของการใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการ 
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 )     =4.11  )เมื่อพิจารณารายข้อโดยจะแสดงค่าเฉล่ียสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของการ
ออกแบบหน้าจอของบทเรียนโดยภาพรวม  )    =4.67)  ภาพในวีดิทัศน์ มีความคมชัดและเสียงในวีดิทัศน์ มี
ความคมชัด )   =4.67)   บทเรียนน่าสนใจและดึงดูดต่อการเรียนรู้ และความชัดเจนของค าอธิบายในการใช้
บทเรียน  )    =4.66)  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ัน  

ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สรุปได้ดังนี้  
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  2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของการใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง  

2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้วิธีการสอนแบบปกติ กับการใช้ 
โปรแกรม Moodle E-learningในการพัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

 .01  นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ด้วยโปรแกรม Moodle E-learning สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Moodle E-learningในการ
พัฒนาการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล )Moodle E-learning  )ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  )    =

4.13  )เมื่อพิจารณา รายข้อโดยจะแสดงค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดการเรียนผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล  )Moodle E-learning   )สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าสนใจ )     =

4.24  )รองลงมา  สามารถเรียนซ้ าได้หากเกิดความไม่เข้าใจ    )      =4.21   )และ การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรมมูเด้ิล )Moodle E-learning   )ช่วย กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน )    =
4.16)  
 
 2.3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 
ส่ือสารโดยใช้ส่ือในรูปแบบอื่นๆ หรือการสอนแบบอื่นๆ  เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสอนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป  การสอนโดยใช้แบบฝึก  หรือการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน  

2. ควรสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในระบบออนไลน์ด้วย เพื่อให้นักศึกษา 
สามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ได้ทุกท่ีทุเวลา 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี กับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ มีวัตถุประสงค์ 3  ประการคือ  1 ) การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน    
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี กับ
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC และวิธีปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC และสอนด้วยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันปวช  .2 
สาขาช่างยนต์ จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน โดยห้องแรกเป็นกลุ่มทดลองสอนด้วยเทคนิค CIRC และห้องท่ี 2 
เป็นกลุ่มควบคุมสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค  CIRC แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า t-test แบบ 
Independent และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า 

1 . ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยเทคนิค CIRC แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมท่ีสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยกลุ่มทดลองมีความสามารถสูง
กว่ากลุ่มควบคุม 
 2  .ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช  .2  สาขาช่างยนต์ ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด แล้วพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว นักเรียนมี
ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน และประโยชน์ท่ีได้รับ
เป็นล าดับสุดท้าย  
ค าส าคัญ :  เทคนิคซี ไอ อาร์ ซี , การอ่านเพื่อความเข้าใจ , การเขียนสรุปความ  
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Abstract 
 
 The purposes of this research were 1) to compare the reading and writing abilities of 
the undergraduate students taught by CIRC technique and the conventional approach. 2) to 
study the reading and writing abilities of the undergraduates students taught by CIRC 
technique divided into groups of excellent fair and weak. 3) to study the opinion of the 
undergraduate students about CIRC technique. The samples were two classes of the 
Vocational Students as mechanic students. The samples were divided into 2 groups ; the 
experimental group of 40 students was taught by CIRC technique and the control group of 
40 students was taught by conventional approach. 
 The research instruments were CIRC technique lesson plan , the reading and writing 
abilities test and the CIRC questionnaire. Mean, Standard deviation, T-test independent were 
employed for the analysis of data, content analysis.    
 The research finding revealed that:  

1. The reading and writing abilities of the students in experimental group taught by 
CIRC technique was higher than the students in control group taught by conventional 
approach with a statistically significant different level of 0.05 by experimental group test 
scores higher than control group.   
 2.  The student ‘satisfaction toward CIRC technique was positively in high degree that 
the environment of study, activities, and benefits. 

Keywords : circ technique , reading comprehension , summary writing  
 
บทน า 

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

ปี พ .ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Asian Economics Community     ( AEC 
) ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาท่ีส าคัญอย่างมากในการติดต่อส่ือสาร เนื่องจากจะมีผู้คนจากอาเซียนท้ังหมด 10 
ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน หมุนเวียนเข้า
ออกกันแต่ละประเทศ ซึ่ง AEC มีมาตรฐานก าหนดว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง  ซึ่งส่งผลให้ในทุกๆ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต้องการคนท่ีสามารถติดต่อส่ือสารภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมงาน  ซึ่งส่ิงเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ท่ีอยู่ในวัยเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อจบการศึกษานอกจากจะต้อง
มีความสามารถในสาขาวิชาของตัวเองแล้ว จะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษท้ังด้าน การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ควบคู่ไปด้วย 

ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญในยุคข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุดคือ ทักษะ
การอ่าน เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือท่ีใช่ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อาจจะจากการอ่านส่ือสิง
พิมพ์ หรืออ่านจากส่ือเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านดียิ่งมีโอกาสหา
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ความรู้จากแหล่งส่ือต่างๆ ได้มากกกว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านน้อย โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความสามารถอ่าน
ข้อมูลข่าวสารเป็นได้ในหลายๆภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากล ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีกว้างขึ้น มีโอกาสหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งส่ือต่างๆได้มากขึ้น  ดังนั้น การอ่าน จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ดังท่ี ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์  (2552) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะท่ีส าคัญมากในการด ารงชีวิตในยุค
ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ีอยู่ในประเทศใดก็ตามสามารถท่ีจะติดต่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างง่าย
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารผ่านทางหนังสือพิมพ์ วารต่างๆ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือรับส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ นัดดาหลง (2551) 
ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการอ่านเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ การอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ 
ซึ่งการอ่านมีผลต่อพัฒนาการของคนในหลายๆด้าน เช่น ด้านอารมณ์ สติปัญญา และสังคม แลทักษะการอ่าน
ยังจ าเป็นมากในการเรียนภาษา และจ าเป็นมากในการใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 นอกจากทักษะการอ่านแล้ว ทักษะท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญอีกทักษะหนึ่งคือทักษะการเขียน  ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ทักษะการ
เขียนถือเป็นทักษะท่ียากท่ีสุด ในการท่ีจะเขียนส่ือความหมายให้ได้ดี ชัดเจน และเพื่อความเข้าใจของท้ัง 2 

ฝิาย  ทักษะการเขียนจะเริ่มจากการสะกดค า การประกอบค าขึ้นเป็นประโยค การประกอบค าเป็นส านวน การ
เขียนมีหลายแบบ เช่น การเขียนแบบทางการ การเขียนแบบไม่เป็นทางการ การเขียนเพื่อจูงใจ เขียนสรุป
ความ รวมถึงการเขียนเพื่อเสริมสร้างความสนใจของผู้อ่าน  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
ด้านการฝึกทักษะการเขียน  ผู้สอนควรท่ีจะมีเทคนิควิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน
ท่ีดีขึ้นและสามารถเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเขียนแต่ละประเภทตามท่ีกล่าวไว้เบ้ืองต้น  จากค ากล่าว
ของชนานุต อุ่นมะดี (2550) การเขียนคือลายลักษณ์อักษรท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าค าพูด สามารถเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรท่ีใช้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดี  รากฐานท่ีส าคัญในการเรียนภาษาคือการเขียน และการเรียน
จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลต่างๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Casanava (2531) ท่ีได้กล่าวถึงทักษะการเขียนว่าเป็นทักษะท่ีส าคัญต่อการเรียน
การสอนในระดับสูง เนื่องจากนักเรียนต้องใช้ทักษะการเขียนเพื่อแสดงว่าเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนอย่างแท้จริงและ
สามารถใช้ทักษะการเขียนถ่ายทอด เรียบเรียงส่ิงท่ีอ่าน หรือเนื้อหาท่ีอ่าน การเขียนซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
เรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด 
ดังนั้นการเขียนจึงเป็นผลของความคิดท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ การเขียนจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีฝึกให้
ผู้เขียนได้คิดก่อนลงมือเขียน การได้คิดและวางแผนก่อนเขียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในหลายๆด้าน เพราะการท่ี
ผู้เขียนจะเขียนเพื่อส่ือความหมายท่ีดีได้นั้น ผู้เขียนจะต้องเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในการเช่ือมโยง 
เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดออกมา ซึ่งการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาเขียนนั้นก่อให้ เกิดความ
เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ทักษะการเขียนเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจดบันทึก หรือเขียนรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีต้องน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันตลอดจน
การประกอบอาชีพ   
 เทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition ) เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการอ่านและการเขียน  เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นโดย ชา
แรน และชาแรน (Sharan and Sharan)  วัชรา เล่าเรียนดี ( 2545  ) กล่าวว่าเทคนิค CIRC ออกแบบขึ้นเพื่อ
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การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และท่ี
ส าคัญกิจกรรมในการเรียนการสอนจะต้องเป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดผู้เรียนประมาณ 4-6  คน คละ

ความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน และร่วมกันเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเช่ือว่าเป็น เทคนิคการสอนแบบหนึ่งท่ีจะ
สามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition ) จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอน
ดังนี้ 1  . การสอนของครู 2  . การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม (ใหญ่)   3  . การฝึกปฏิบัติโดยอิสระ (กลุ่มย่อย) 4. การ
ประเมินผลงานโดยกลุ่มเพื่อน 5  . การฝึกเพิ่มเติม (กลุ่ม)  6. การทดสอบผลการเรียนในแต่ละเรื่องโดยใช้
หลักการให้คะแนนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูต้องมีความชัดเจนในด้าน
ต่างๆ ดังนี้  
1 . การยกตัวอย่าง และอธิบายตัวอย่างอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย  
2 . ถามค าถามซ้ า อธิบายซ้ า  
3 . ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนถามค าถามให้มาก  
4. พูดออกเสียงค าอย่างชัดเจน และใช้ภาษาถูกต้อง  
5 . เขียนข้อความส าคัญแสดงรูปแบบให้เห็นบนกระดานอย่างชัดเจน  
6. เช่ือมโยงเรื่องท่ีสอนกับชีวิตจริง  
7 . ถามค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนตลอดเวลาอย่างสม่ าเสมอ   
8 . สอนและอธิบายหลักการให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

อีกท้ังวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition ) ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันให้เกิดการเรียนรู้ 
และปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จจุดมุ่งหมาย ซึ่งวิธีสอนดังกล่าวจะประกอบด้วยเทคนิควิธีการสอนอีก
หลายวิธีซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชาและทุกระดับช้ัน ด้ังนั้นครูต้องท าการศึกษาท าความเข้าใจ
หลักการ แนวคิด และสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคนิควิธีการด าเนินการเพื่อการน าไปใช้ท่ีประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคือการพัฒนาผลส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน พัฒนาทักษะทางสังคม การ
ท างานร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และลดการแข่งขันเป็นรายบุคคลเป็นต้น  

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ( ปวช .) ช้ันปีท่ี 1  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส .ทบ  .ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1 

ท้ังหมด 8 ห้อง ซึ่งค าอธิบายรายวิชาก าหนดว่า เป็นการศึกษาท่ีเน้น เกี่ยวกับ การฟัง  พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง รวมถึง
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และในการประเมินผลจะต้องประเมินให้ครบทุกทักษะ ซึ่ง
ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
จากประสบการณ์ผู้วิจัยในการจัดการเรียนการสอนในเทอม 1 /2559  ท่ีผ่านมา ผู้สอนได้แบ่งการประเมินผล
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  โดยแบ่งเป็นด้านละ 25 คะแนน คิดเป็นด้าน

ละ  100  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ จากการศึกษาผลคะแนนของนักเรียน นักเรียนได้
คะแนนในส่วนของด้านการอ่านและการเขียนน้อยกว่าด้านการฟังและการพูด ตามท่ีแสดงในตารางด้านล่างนี  
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ทักษะ คะแนน เปอร์เซ็นต์ 
การฟัง 20 80 
การพูด 18 72 
การอ่าน 10 40 
การเขียน 9 36 

ซึ่งจากผลคะแนนของนักเรียนในเทอม 2 /2559  ท่ีผ่านมานั้น  อาจเป็นเพราะขาดวิธีการหรือเทคนิค
การสอนท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะใช้เทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันปวช  .2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส  .ทบ   .ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีนักเรียนจะต้องเรียนต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  1   ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอื่นๆต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 . เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC และวิธีปกติ  

2  . เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC และวิธีปกติ  

3 . เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC และสอน
ด้วยวิธีปกติ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ผู้วิจัยได้ท าตามข้ันตอนดังนี้  
 

วิธีวิจัย 

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
ผู้วิจัยใช้ด าเนินการในลักษณะวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) แบบ     ( Control – Group Pretest 
– Posttest  Design ) มีรูปแบบตามตารางท่ี 2 แบบแผนการทดลอง (Quasi Experimental Research) 

 

 

กลุ่มทดลอง E X1 O1 
          กลุ่มควบคุม C  O2 
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เมื่อ  E  คือ นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 
C คือ นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
O1  คือ การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน

และการเขียน 
 O2 คือ การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน

และการเขียน 
X1 คือ เทคนิค CIRC 
X2 คือ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ช่างกล ขส .ทบ.  สาขาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2/2560  ท้ังหมด 8 ห้อง จ านวนท้ัง 320 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ัน ปวช   .2  สาขาช่างยนต์ โรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส  .ทบ  .จ านวน  2  ห้อง    80 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Selection) โดยดูจากระดับคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  ท่ีคะแนนไม่แตกต่างกัน   และจับ
ฉลาก 1 ห้องเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยเทคนิค CIRC และอีก 1 ห้องเป็นกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ  

 
3  . การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC  
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
3.2.1 . ทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  

 3.2.2 . ทักษะด้านการเขียนสรุปความนักเรียน  
3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC กับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CIRC  
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ผู้วิจัยได้ท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1.2  ศึกษาค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
1.3  ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีท้ังหมด 4 

ขั้นตอนคือ ข้ันเตรียม ขั้นสอน ขั้นกิจกรรมกลุ่ม และขั้นประเมินผลและมอบรางวัล  
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1.4  ศึกษาเนื้อหาการเรียนท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC และเหมาะสม
กับรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 โดยคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน  gnitae  rt   lik  evitcA  ผู้

แต่ง net  d gciekiic ส านักพิมพ์ gecAvAe  evkctcA  
1.5  การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล โดยจัดเรียงเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ซึ่งเนื้อเรื่องท่ีน ามาใช้ในการจัดท าแผนการสอน คัดเลือกมาจากต าราและหนังสือท่ี
เป ็นเนื้อหาระดับเดียวกันกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช   .2  ) ซึ่งดูจากระดับค าศัพท์ และ 
โครงสร้างทางภาษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา  และใช้วิธีการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจและการ
เขียนสรุปความจากระดับง่ายไปหายาก  โดยแบ่งเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนออกเป็น 8 บท  ตามตาราง
ดังต่อไปนี้  

 
หน่วยการเรียน
ท่ี  

ชื่อเร่ือง วิธีที่ใช้สอนในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ 

วิธีที่ใช้สอนในการเขียน
สรุปความ 

1. Let’s Make Blueberry 
Muffins! 

Scanning เ ขี ย น ส รุ ป โ ด ย ค รู ท า 
Guide line passage  

2. The most useful 
inventions 

Scanning เ ขี ย น ส รุ ป โ ด ย ค รู ท า
แบบฝึกหัดแบบ Map  

3. A restaurant for change Predicting เ ขี ย น ส รุ ป โ ด ย ค รู ท า 
Guide line passage 

4. Want to study abroad Predicting เ ขี ย น ส รุ ป โ ด ย ค รู ท า
แบบฝึกหัดแบบ Map 

5. unusual Olympic Sport Reading for details Summarize the story 
in your own words. 

6.  My travel journal Reading for details Summarize the story 
in your own words. 

7. A student budgets Skimming for main ideas Summarize the story 
in your own words. 

8. The Olympic flame Skimming for main ideas Summarize the story 
in your own words. 

 
1.6 ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และน าไปแก้ไขตามค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.7 น าแผนการสอนให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา   ( Content 

Validity) และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  (IOC) ความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50  ขึ้นไป ซึ่งผล
ออกมาเท่ากับ 1.0 ซึ่งถือว่า ใช้ได้ 

1.8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 
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1.9 น าแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย และน าไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8  แผน พร้อมชุดกิจกรรม  8  ชุด ใช้เวลา  8  สัปดาห์ ในภาคเรียนท่ี  2 /2559 

ระหว่างวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 – 12 กุมพาพันธ์ 2561    
 

2. การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและด้านการเขียน
สรุปความ ซึ่งเป็นข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  คะแนนรวม  20  คะแนน  และแบบทดสอบด้านการเขียนสรุปความ
เป็นแบบอัตนัย จ านวน 1  ข้อ ข้อละ  10  คะแนน คะแนนรวม  10  คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบทดสอบดังนี้  

 2.1 แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
 การสร้างแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1.1   คัดเลือกเนื้อหาท่ีมีความยากง่ายระดับเดียวกันกับเนื้อหาท่ีใช้ในแผนการสอนท้ัง 8 รวมถึง
โครงสร้างไวยกรณ์ ค าศัพท์  เพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบ ท้ังหมด  10 เรื่อง และเลือกออกมา 4 เรื่อง  

2.1.2  ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ  
 2.1.3   สร้างแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวทางการสร้างเอกสาร
แบบทดสอบของบุญธรรม กฤษปรีดาบริสุทธิ์  (2535    :55  -68  ) เลือกเนื้อเรื่องในการออกข้อสอบจากหนังสือ
แบบเรียน  evitcA giavcivAe ของ gvier lv vknsek  และ หนังสือแบบเรียน  Active Skill for Reading 
ผู้แต่ง Neil J Anderson ส านักพิมพ์ Cengage Learning จ านวน 20 ข้อ    โดยผู้วิจัยออกแบบข้อสอบท้ังหมด 

4 บทอ่าน จ านวนบทอ่านละ 5 ข้อ ซึ่งในบทอ่านท้ังหมดผู้วิจัยออกแบบข้อสอบให้นักเรียนได้ใช้วิธีการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจในแบบต่างๆในการท าข้อสอบ ท้ังหมดมี 5 วิธี  

2.1.4  น าแบบทดสอบไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญจ านวน 3  ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา ( Content Validity) และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  (IOC) แล้วเลือกข้อสอบท่ีมี

ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  ซึ่งผลออกมาเท่ากับ 1.0  ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยได้  

2.1.5  น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ 
2.1.6 หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการน าไปทดลองกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง คือนักเรียนช้ัน 

ปวช .2  สาขาช่างไฟฟ้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส .ทบ  .ปีการศึกษาท่ี 2/2560  
2.1.7  น าแบบทดสอบรายข้อมาวิเคราะห์หาความยากง่าย  (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก 

(Discrimination) ตรวจข้อสอบ 1 ข้อ  ตอบถูก เท่ากับ 1  คะแนน ตอบผิด เท่ากับ  0  คะแนน  หาค่าความยาก
ง่ายโดยใช้สูตรของจอห์นสัน (Johnson ) และค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรของไฟน์เลย์ (ytc er )  

 
ผลจากการวิเคราะห์ความยากง่าย ผู้วิจัยได้ตัดจ านวนข้อสอบในบทอ่านท่ี  1  ออก จ านวน  1  ข้อ และ

บทอ่านท่ี 3 ออก จ านวน 2 ข้อ และน าข้อสอบไปใช้ในการวิจัยท้ังหมด 20 ข้อ  
2.1.8 น าแบบทดสอบก่อนเรียน  (eke-ieii    ) น ามาท าเป็นข้อสอบหลังเรียน   (eiii-ieii  ) พิมพ์สลับ

ข้อตัวเลือก โดยใช้เนื้อหาเดิม ข้อค าถามแบบเดิม 
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2.2 แบบทดสอบการเขียนสรุปความ 
 แบบทดสอบการเขียนสรุปความ คือ แบบทดสอบท่ีใช้วัดความสามารถในการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน 
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนด้านการเขียนสรุปความตามแนวของ จิตรา ชัยอมฤต (2539  :18-23  )ดังนี้  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ข้อละ 2 คะแนน ดังนี้  
1 . ด้านใจความส าคัญ (2 คะแนน ) 

  1.1 มีใจความส าคัญครบถ้วนสมบูรณ์ (2 คะแนน  )  
 1.2 มีใจความส าคัญแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (1 คะแนน ) 
 1.3 ไม่มีใจความส าคัญเลย (0 คะแนน ) 
2 . ด้านใจความสนับสนุน (2 คะแนน ) 

 2.1 มีใจความสนับสนุนสอดคล้องกับใจความส าคัญและไม่มีรายละเอียดท่ีไม่ส าคัญ(2 คะแนน ) 
 2.2  มีใจความสนับสนุนท่ีไม่ค่อยส าคัญหรือมีรายละเอียดบ้างแต่สอดคล้องกับใจความส าคัญ (1 
คะแนน ) 
 2.3 ไม่มีใจความสนับสนุนส าคัญ แต่มีรายละเอียดท่ีไม่สอดคล้องกับใจความส าคัญ (0 คะแนน ) 
3 . การไม่กล่าวซ้ า (2 คะแนน ) 

 2.3.1 ไม่มีประโยคหรือข้อมูลท่ีมีความหมายซ้ าซ้อนหรือมีน้อยมาก (2 คะแนน ) 
 2.3.2 มีประโยคหรือข้อมูลท่ีมีความหมายซ้ าซ้อยอยู่บ้าง (1 คะแนน ) 
 2.3.3 มีประโยคหรือข้อมูลท่ีมีความหมายซ้ าซ้อนมากมาย (0 คะแนน )  
4 . การแต่งประโยคใหม่ (2 คะแนน ) 

 4.1 แต่งประโยคขึ้นเองท้ังหมด โดยมีความหมายถูกต้อง ไม่มีประโยคท่ีคัดลอกมาจากบทอ่านเลย  (2 
คะแนน ) 
 4.2  แต่งประโยคขึ้นเองบ้าง แต่ความหมายไม่ค่อยสมบูรณ์หรือมีประโยคท่ีไม่ลอกมาจากบทอ่าน
ท้ังหมด แต่มีบางส่วนท่ีเหมือนกับบทอ่านบ้าง (1 คะแนน ) 
 4.3 เขียนประโยคท่ีคล้ายกัน วกไปวนมา ไม่มีประโยคท่ีแต่งขึ้นเองเลย หรือลอกบทอ่านมาท้ังหมด (0 
คะแนน  )  
5 . ความถูกต้องทางภาษาและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (2 คะแนน ) 

 5.1 ประโยคท่ีแต่งขึ้นถูกต้องตามหลักของภาษา มีความบกพร่องน้อยมาก เช่น การใช้หน้าท่ีของ ค า
ในประโยคได้ถูกต้อง หรือผิดน้อยมาก การใช้เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง หรือพกพร่องน้อยมาก (2 คะแนน 
) 
 5.2  ประโยคท่ีแต่งไม่ค่อยถูกหลักภาษา บกพร่องในการใช้หน้าท่ีของค าในประโยค แต่พอส่ือสารได้
บ้าง การใช้เครื่องหมายวรรคตอนบกพร่องบ้าง (1 คะแนน ) 
 5.3 ประโยคท่ีแต่งไม่ถูกต้องตามหลักภาษา บกพร่องในการใช้หน้าท่ีของค าในประโยค และไม่สามารถ
ส่ือความหมายได้ ไม่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง (0 คะแนน ) 
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียนสรุปความท่ีร้อยละ  50  โดยถือว่าผู้ท่ีท าคะแนนสอบในส่วนนี้ได้

ร้อยละ 50 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน  
 
3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CIRC  
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 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน  ปวช   .2  สาขาช่างยนต์ ท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคนิค CIRC ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักนักเรียนช้ัน  ปวช   .2  สาขาช่างยนต์ ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ประกอบไปด้วย 3  ด้าน คือ  1  . ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 2  . ด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอน 3 . ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale ก าหนดค่าความ
พึงพอใจเป็น 5 ระดับ ตามตารางดังต่อไปนี้  
คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 

3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยท่ีสุด 
 

3.3  สร้างแบบสอบถามและ น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญจ านวน 3  ท่านตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา   ( Content Validity) และค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  (IOC) แล้วเลือก

ข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งผลออกมาเท่ากับ 1.0 ซึ่งถือว่า ใช้ได้ 
3.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ 
3.5 น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง  
3.6 น าแบบสอบถามไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 

ในการทดลองผู้วิจัยได้จัดล าดับขั้นตอนทั้งหมดตามตารางดังต่อไปนี้  

ล าดับข้ันตอน วิธีการ 
1.  จัดสอบ Pre-test ให้กับนักเรียนท้ัง 2  กลุ่ม ประกอบ

ไปด้วย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2.  วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนท้ัง 2  กลุ่ม โดยดูได้

จากค่า T-test ถ้านักเรียนมีผลคะแนนก่อนเรียนท่ีไม่
แตกต่างกัน ถือว่าเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

3.  จับฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
4.  ขั้นสอน ในขั้นตอนนี้ ผู้วิ จัยได้ท าการสอนโดยใช้

แผนการสอนด้วยเทคนิค CIRC กับกลุ่มทดลอง และ
ใช้แผนการสอนปกติ ท่ีมีอยู่ แล้วท าการสอนกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุม ท้ังหมด 8 ครั้ง 8 สัปดาห์  

5.  จัดสอบ Post-test โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับ
ข้อสอบ Pre-test 

6.  ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการ
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ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคซี ไอ อาร์ ซี กับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC จ านวน 8 แผน โดยใช้กับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช .2  ห้อง 1   สาขาช่างยนต์ เป็น
กลุ่มทดลอง แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC โดยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

80  คน โดยแบ่งกลุ่มทดลอง  1  ห้อง จ านวน  40  คน และกลุ่มควบคุม  1  ห้อง จ านวน  40  คน ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนและทดสอบความสามารถด้านการอ ่านและการเขียนท้ังก่อนและหลังการ
ทดลอง แล้วสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อค าถามใน
การวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC กับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบวิธีปกติ  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน ปวช  .2  ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค 
gR g 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มทดลองที่
ได้รับการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC  กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนการสอนแบบวิธีปกติ มี
รายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้    
ตารางท่ี 1  

ความสามารถ ค ะ แ น น
เต็ม 

x  S.D. t P 

การอ่าน (คะแนนเต็ม 22 คะแนน ) 
CIRC 20 14.26 2.68 2.53 0.13 
ปกติ 20 10.58  2.28 
การเขียน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน )  
CIRC 10 6.12 1.92 3.01 0.00 
ปกติ 10 4.10 2.87 
การอ่านและการเขียน (คะแนนเต็ม 32 คะแนน )  
CIRC 30 20.38 3.76 3.45 0.00 
ปกติ 30 14.68 4.31 

  

เรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 
7. วิเคราะห์ผลคะแนนสอบและผลคะแนนการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC โดยใช้
หลักทางสถิติ 

8. สรุปผล 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนสอบ วัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.68 และกลุ่มท่ีได้การเรียนการสอนแบบปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 10.58   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28
ผลการทดสอบพบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  โดยกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค  CIRC มีความสามารถด้านการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ

จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ  
ส่วนคะแนนสอบวัดความสามารถด้านการเขียนของนักเรี ยนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคนิค CIRC  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.10 และกลุ่มท่ีได้การเรียนการสอน
แบบปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.87 ผลการทดสอบพบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC มีความสามารถด้านการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ 

และคะแนนสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคนิค CIRC มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.38 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.76 และกลุ่มท่ีได้รับการเรียนการ
สอนด้วยวิธีปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.68  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.31  ผลการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียด้านการอ่านและการเขียนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  โดย
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีความสามารถด้านการเขียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีก าหนดไว้โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การสอนด้วยวิธีการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ปวช.2 ที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC 
 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน  40  คน ท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคนิค CIRC  

ตารางท่ี 2 
ข้อที่ รายการ x   D.S ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการเรียนการสอน 
1.  นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
2.  นักเรียนได้เรียนรู้ด้านเขียนสรุปความจากเรื่องท่ี

อ่าน 
4.44 0.50 มากท่ีสุด 

3.  นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และได้ฝึกทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

4.72 0.56 มากท่ีสุด 

4.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ้งเน้นการมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.32 0.51 มากท่ีสุด 

5.  สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ีเป็นของตนเอง
ตามท่ีตกลงกันของสมาชิกทุกคน 

4.34 0.65 มากท่ีสุด 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน 
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1. นักเรียนเรียนสนุกมากขึ้นจากกิจกรรมการเรียน
เป็นกลุ่ม 

4.59 0.56 มากท่ีสุด 

2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ ท างานให้
ประสบความส าเร็จท้ังเพื่อตนเองและเพื่อกลุ่ม 

4.88 0.51 มากท่ีสุด 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 4.34 0.65 มากท่ีสุด 
4. บรรยากาศในการเรียนการสอนส่งเสริมให้

นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกัน 
4.44 0.50 มากท่ีสุด 

5. นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เพื่อนๆ การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 

4.34 0.65 มากท่ีสุด 

ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นักเรียนสามารถน ารู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4.59 0.56 มากท่ีสุด 

2. นักเรียนสามารถความรู้ด้านการเขียนสรุปความ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.34 0.65 มากท่ีสุด 

3. การเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC ท าให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม
มากขึ้น 

4.34 0.60 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนมีความภูมิใจในตนเอง 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนสามารถน าการเรียนด้วยเทคนิค CIRC 

ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆได้ 
4.65 0.50 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค  gR g  โดย

ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ   ( x     =4.47   .0. = 051    ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วนักเรียนมีความพึง
พอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับมากท่ีสุด   (x  = 4.48    , S.D. = 056    ) ลองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน     ( x  = 
4.47 , S.D. = 050 )  และล าดับสุดท้าย ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน   ( x  = 4.44 , S.D. = 051 )  

 

ตัวอย่างภาพประกอบ 
 

 
ภาพที่ 1  นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค gR g 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความของ

นักเรียนช้ัน ปวช   .2  สาขาช่างยนต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ช่างกล ขส  .ทบ  .ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค gR g  ได้ผลดังนี้ 

 5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มี
คะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค CIRC มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 5.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดหลังจากได้รับการจัดเรียนการสอนด้วยเทคนิค gR g  

1.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์  
 1  . การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค gR g  สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่น
นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ  

 2 . การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค gR g ผู้วิจัยเห็นว่าผู้สอนต้องค านึงถึงความรู้เดิมของนักเรียน
ท่ีต้องมีความเกี่ยวกับกับเนื้อหาท่ีจะเรียน 
 1.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1 .การจัดท าแผนการสอนด้วยเทคนิค gR g เนื้อหาและแบบฝึกหัด ควรเริ่มจากระดับท่ีง่ายไ ปหายาก   

2  . ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบเทคนิค gR g  กับเทคนิคอื่นๆ เพื่อน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษต่อไป 

3 . ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆท่ีท าให้นักเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นในหลายๆตัวแปร เช่น อาจารย์ผู้สอน 
แผนการสอน หรือแบบฝึกหัด ความพร้อมของนักเรียน การบริหารจัดการ 
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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี   1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัย    
ท่ีเกี่ยวข้อง  ขั้นท่ี  2 ศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  คือ 1) เป้าหมายส าคัญเพื่อให้ครูผู้วิจัยเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ของการวิจัยในช้ันเรียน ให้ครู
ผู้วิจัยสามารถเขียนแผนปฏิบัติการวิจัยหรือโครงร่างการวิจัยได้ รวมท้ังเขียนรายงานการวิจัยได้ 2) หลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ควรประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญๆ คือ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิจัยในช้ันเรียน จุดประสงค์การวิจัยในช้ันเรียน ลักษณะส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ประเภทของการวิจัย
ในช้ันเรียน ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน วิธีด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียน การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัย 3) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนควรมีกิจกรรมในลักษณะ
ของแบบฝึกการปฏิบัติ การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย 
และ 4) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนควรจะท าการวัดและประเมินผลในเรื่องความรู้
ความเข้าใจในมโนทัศน์ (Concept) ของการวิจัยในช้ันเรียน การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย 

 

ค าส าคัญ :  สมรรถนะท่ีจ าเป็น การวิจัยในช้ันเรียน ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

Abstract 
 

    The research aimed to define study of essential competencies of classroom 
research for the teachers in basic education school. Research methodology 2 steps: step 1 
Study documents and Related Research, step 2 study of essential competencies of 
classroom research for the teachers in basic education school. The research tool of Expert 
Interview. 
 The study found that; 1) Findings from the studying basic information necessary to 
the development of curriculum of learning management competency for the Teachers in 
Basic Education School, was found that competency of concept of classroom research and 
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make to research proposal. Classroom research curriculum should have to consists of 
concept of classroom research, aims, characteristics, types, important, methodology, 
proposal and research writing. 2) Competencies of classroom research courses, It should 
contain important content. It should contain important content, Purpose of Classroom 
Research, Important aspects of classroom research, Types of classroom research, The 
importance of classroom research, Classroom research methodology, Research writing and 
Research Report Writing. 3) Competencies of classroom research courses, There should be 
activities in the nature of practice, Research writing, Writing research reports, and 
Presentation of research results. 4) Competencies of classroom research courses, should 
be measured and evaluated, the concept of classroom research, research writing And 
writing research reports. 

Keywords : essential competencies, classroom research, teachers in basic education 
school 

 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ในมาตรา 24 ข้อ 5 ได้ก าหนดไว้ว่า                
“ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  
ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมท้ังใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” และในมาตรา 30 ได้ก าหนดอีกด้วยว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา”  )ส านักงานคณะกรรม การการศึกษาแห่งชาติ   .2545  หน้า 13-
16(  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อศึกษาหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ ๆ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ พ  .ศ  .2539-
2550  ซึ่งได้ระบุว่า ในการประเมินความก้าวหน้าของครู ให้มุ่งเน้นท่ีการวัดประสิทธิภาพของผลการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะท่ีคุณภาพของการเรียนการสอนของผู้เรียนและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนควบคู่กันไป )ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2550 หน้า 302( 

  ครูไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการท าวิจัยในช้ันเรียน และมีทัศนคติว่าเป็นเรื่องท่ียาก และยัง
ไม่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างแท้จริง ดังท่ี อนุวัติ คุณแก้ว  )2549, หน้า 46)     ได้
สรุปว่า สภาพปัญหาการวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เช่น ทักษะและประสบการณ์ในการท าวิจัยในช้ัน
เรียน  ความสามารถในการเขียนรายงาน ผู้เช่ียวชาญท่ีให้ค าปรึกษา ทักษะในการสร้างเครื่องมือ 
งบประมาณสนับสนุน ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งค้นคว้าเพื่อการ
เขียนรายงาน ความรู้ในการน าเทคนิค วิธีการหรือส่ือการสอนท่ีน ามาใช้แก้ปัญหา ขั้นตอนการวิจัย ความ
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มั่นคง ความร่วมมือ และความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ พิสณุ ฟองศรี  )2551 หน้า 2 (
กล่าวว่า ปัญหาการท าวิจัยของครู คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เนื่องจากครูไม่ได้รับ
การฝึกให้ท าวิจัย แต่ฝึกให้ท าหน้าท่ีสอนหนังสือ จึงกลายเป็นปัญหาและภาระไม่เพียงแต่ประเทศไทยท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับการท าวิจัยของครู   
  ในงานวิจัยนี้ เป็นการน าเสนอในส่วนของการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน 
ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนต่อไป   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  งานวิจัยนี้เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นที่  1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาสาระเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการท าวิจัยในช้ันเรียน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ    
มาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  )Content Analysis) แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการยกร่างหลักสูตร
ในล าดับต่อไป 
    ขั้นที ่2 ศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
   
 
    โดยสรุปขั้นตอนสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ขัน้ตอนสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน 

 

 

ศึกษาข้ อมู ลพื้ นฐาน ที่
จ าเป็นต่อพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครู 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

สมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การวิจัยในชั้น เรียน
ส าหรับครูในระดับการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นที่ 2 ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู
ในระดับการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(In-dept interview)  

 

การด าเนินการ ผลที่ได้รับ กระบวนการ 
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 ในขั้นนี้เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียน  ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการท าวิจัย           
ในช้ันเรียน  
 
 แหล่งข้อมูล 
            เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการท าวิจัยในช้ันเรียน น าข้อมูล
ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ มาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  )Content Analysis) แล้วน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการยกร่างหลักสูตรในขั้นตอนท่ี 2 ต่อไป 
 ขั้นที่ 2 การศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 แหล่งข้อมูล 
 กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้ 
   1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในช้ันเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน  
   2. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ชุด    
แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครู     
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ในการวิจัยในช้ัน
เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน และสมรรถนะการวิจัยใน     
ช้ันเรียน ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
 1. การวิจัยในช้ันเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยท่ัวไปครูควรมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นในเรื่อง
ใดบ้าง 
 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูควรมีสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนอย่างไรบ้าง  
 3. การพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนจะมีรูปแบบ    
การพัฒนาอย่างไร และควรใช้ระยะเวลาเท่าใด 
 4. หากจะประเมินการพัฒนาครู จะประเมินในประเด็นใดบ้าง จะมีวิธีการประเมินอย่างไร 
 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเด็นท่ีใ ช้ในการสัมภาษณ์      
ได้จากประสบการณ์พัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครู ในระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน มีความจ าเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 2. เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครู
ควรใช้วิธีใดบ้าง  
 การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1  
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 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน 
ก าหนดจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ คือ สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียนของครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีได้จากเอกสาร กรอบแนวคิดทฤษฎี ออกเป็น 4 ประเด็น คือ            
1) การวิจัยในช้ันเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่ัวไปครูควรมีสมรรถนะท่ีจ าเป็น ในเรื่องใดบ้าง      
2) ครูควรมีสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนอย่างไรบ้าง 3) การพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
สมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน จะมีรูปแบบการพัฒนาอย่างไร และควรใช้ระยะเวลาเท่าใด  4) หากจะ
ประเมินการพัฒนาครู จะมีวิธีการประเมินอย่างไรจึงจะเหมาะสม  
 3. น าประเด็นการสัมภาษณ์ไปศึกษา (Try out) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อทดสอบความเข้าใจต่อประเด็นค าสัมภาษณ์ 
 4. ปรับปรุง แก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อน าไปใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 การพัฒนาแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2  
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และประเด็นการสัมภาษณ์           
ในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อก าหนดจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นสัมภาษณ์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับ
ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความจ าเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด 2) เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูควรใช้วิธีใดบ้าง เพื่อก าหนดกรอบการจัดสร้าง
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ 
 3. น าประเด็นการสัมภาษณ์ไปศึกษา (Try out) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อทดสอบความเข้าใจต่อประเด็นค าสัมภาษณ์ 
 4. ปรับปรุง แก้ไขประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อน าไปใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้
ของสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ   ท่ีมีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแต่ละกลุ่มมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการเหมือนกัน 
ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการประสานงาน นัดหมาย วัน เวลา สถานท่ี เป็นการล่วงหน้า 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเอง จดบันทึกประเด็น และขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนา 
ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน ติดภารกิจผู้วิจัยได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 2. ผู้วิจัยท าการรวบรวม วิเคราะห์เนื้อหาจากผลการสัมภาษณ์ และตรวจสอบดูความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 เรื่อง สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน 
ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา แล้วสรุปอุปนัย  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 เรื่อง ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนา แล้วสรุปอุปนัย  
 
  ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  
1) เป้าหมายส าคัญเพื่อให้ครูผู้วิจัยเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ของการวิจัยในช้ันเรียน และเพื่อให้ครูผู้วิจัย
สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ 2) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ัน
เรียน ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญๆ คือ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน จุดประสงค์การวิจัย     
ในช้ันเรียน ลักษณะส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ประเภทของการวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการวิจัย
ในช้ันเรียน วิธีด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียน การเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย       
3) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ควรมีกิจกรรมในลักษณะของแบบฝึกการปฏิบัติ       
การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย และ 4) หลักสู ตร
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียน ควรจะท าการวัดและประเมินผลในเรื่องความรู้ความเข้าใจใน      
มโนทัศน์ (Concept) ของการวิจัยในช้ันเรียน การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
 
  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
เพื่อน าไปใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในเรื่องหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนท่ีควรมี 
คือ 1) เป้าหมายส าคัญเพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ของการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้สามารถเขียน
โครงร่างการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ (2) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนควร
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญๆ คือ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน จุดประสงค์การวิจัยในช้ันเรียน 
ลักษณะส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ประเภทของการวิจัยในช้ันเรียน ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
วิธีด าเนินการท าวิจัยในช้ันเรียน การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย (3) หลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนควรมีกิจกรรมในลักษณะของแบบฝึกการปฏิบัติ การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวิจัย และ (4) หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยในช้ันเรียนควรจะท าการวัดและประเมินผลในเรื่องความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ (Concept) ของการ
วิจัยในช้ันเรียน การเขียนเค้าโครงการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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  งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอสมรรถนะจ าเป็นต่อการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้มาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย
ในช้ันเรียน ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป 
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 ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล  รองศาสตราจารย์ ดร. มนสิช   สิทธิสมบูรณ์ 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ภาควิชาการศึกษาความเช่ียวชาญ  
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 

- อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท วิชาหลักสูตรและการสอน 
วิชาการพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและการประเมิน  
วิชาการบริหารคุณภาพและการประเมินผลโครงการ  วิชาวิจัยทางการวัดผล  และวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย  

- อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก วิชาศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอน วิชาการ
วิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

- วิทยากรฝึกอบรม การจัดท าหลักสูตรและการเขียนแผน  การท าวิจัยในช้ันเรียน 
การประเมินโครงการ และการท าวิจัยเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ 

  ประสบการณ์ท างานทางวิชาการ และงานทางสังคม 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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- ผู้สอนในระดับ ป. ตรี โท และ เอก 
- วิทยากรฝึกอบรมหลายสถาบันการศึกษา   
- ผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ในระดับอุดมศึกษา และในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
- กรรมการท่ีปรึกษา และกรรมการควบคุมผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  
- อาจารย์พิเศษ ในระดับบัณฑิตศึกษา หลายสถาบันการศึกษา 
-  
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การลดระยะเวลาในการหยิบจ่ายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท PP&A จ ากัด 
Reducing Lead Time of picking Cast Study PP&A Company Limited  

 
แพรพลอย  พุฒิพงศ์บวรภัค1, ดร. ปริญ วีระพงษ์2  

1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบอร์ติดต่อ 090-634-9326  
  2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบอร์ติดต่อ 084-943-6633 

 
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเล่มนี้ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการหาสินค้าล็อกจ่ายของสินค้าประเภท Food 
Goods บริษัท PP&A จ ากัด ซึ่งมีปัญหาการหาสินค้าล็อกจ่ายล่าช้าเนื่องการจัดเก็บท่ีไม่เป็นระบบ โดยผู้วิจัย
ใช้ Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล และท าการศึกษากระบวนการท างานของแผนกหยิบสินค้า 
จึงเริ่มท าการแก้ไขโดยใช้การแบ่งกลุ่มของสินค้าตามหลัก Commodity System พร้อมจัดล าดับต าแหน่งใน
การวางสินค้าโดยใช้น าข้อมูลยอดจ่ายมาท าการจัดล าดับตามหลัก FSN Analysis และ เพื่อการหาสินค้าท่ี
ง่ายข้ึนจึงใช้ เทคนิค Visual control เพื่อจัดท าป้ายบ่งช้ืเพื่อบอกประเภทของสินค้า ผลจากการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัดเก็บ คือ ระยะเวลาเฉล่ียในการหาสินค้าลดลงจาก 18.51 นาที เหลือ 14.12 นาที ลดลง 
13.81% ส่งผลให้การหาสินค้าล็อกจ่ายลดลงและกระบวนการท างานส้ันลงด้วย โดยในการปรับใช้รูปแบบ
การจัดเรียงใหม่นี้ จะต้องมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อสร้างเข้าใจในการท างานและหาสินค้า หากเปล่ียน
สถานท่ีจัดเก็บ ป้ายบ่งช้ีต่างๆก็อาจจะต้องเปล่ียนไปตามขนาดของพื้นท่ีจัดเก็บด้วย 
 

ค าส าคัญ: การหยิบจ่ายสินค้า, ผังการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา, ทฤษฎีการจัดเรียงสินค้าตามยอดความถี่
ในการใช้งาน 

Abstract 

The purposes of this study were to study process of picking department and to 
reduce the time process of picking of the company PP&A co., Ltd. Case study. The 
researcher found that the positions of product placement in the warehouse   the problem 
storage scattered. That the data was analyzed using Why-Why Analysis, Commodity System 
for Grouping the goods, FSN Analysis for Sort order of products and Visual control. That 
can summarize. The average length of time to find the item reduced from 18.51 minute to 
14.12 minute It is 13.81 % The researcher recommend is abet training staff for 
understanding work instruction to find products. 

Keyword : Reparations paid goods, why-why Analysis, Fast Moving analysis 
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บทน า 
 ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่ท่ัวประเทศไทย ท าให้มียอดขายสินค้าตลอดท้ังปี ซึ่งในปัจจุบันระบบ
การท างานของคลังสินค้ายังมีบางส่วนท่ีใช้ระยะเวลาในการท างานเกินความจ าเป็น และเนื่องด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้การท างานมีความล่าช้าและเกิดการรอคอยอย่างเช่น แผนกหยิบจ่ายสินค้า โดยในการหยิบจ่ายสินค้านั้นมี
อยู ่2 แบบ คือ การหยิบสินค้าแบบเต็มพาเลท เพื่อจะกระจายไปยังห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ซึ่งรูปแบบนี้จะ
เป็นการหยิบจ่ายจากด้านบนของ Racking ต้ังแต่ช้ัน 2 ขึ้นไป และการหยิบจากด่านล่างช้ัน 1 โดยใช้รถ 
Hand Lift ลากพาเลทเปล่าเพื่อน าสินค้าตาม Order ซึ่งเป็นการหยิบแบบ ช้ินเล็ก แบ่งหีบ กล่อง ท่ีจะ
กระจายไปตามร้านค้าปลีกท่ัวไป ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือ การหยิบแบบเต็มพาเลทนั้นสินค้าจะอยู่ตรงตามล็อกท่ี
ถูกก าหนดไว้ท าให้การหยิบจ่ายมีความง่ายและถูกต้องอยู่แล้ว แต่ส าหรับการหยิบตามล็อกจ่ายสินค้าในช้ัน
ล่างซึ่งเป็นการหยิบแบบช้ินเล็ก จะไม่มีการเรียงล าดับเลยจะเป็นการว่างตามความสะดวก หรือความเคยชิน
ของพนักงาน หรือท่ีเรียกว่า ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เกิดปัญหาการหาจ่ายสินค้านั้นใช้เวลาในการหาค่อยข้างนานพอสมควร  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงริเริ่มหาข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis และท าการจัดกลุ่ม
สินค้าตามประเภทของสินค้า หลังจากนั้นจึงน ากลุ่มสินค้ามาจัดเรียงตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า 
(Volume-based Storage) โดยวิธีตามความถี่ในการเคล่ือนไหวของสินค้าด้วย FSN (Fast Moving 
analysis) เมื่อได้ระดับของกลุ่มสินค้าแล้วจึงน ามาท าการจัดโซน โดยใช่เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น 
visual control เพื่อการหาสินค้าในช้ันล็อกจ่ายนั้นเกิดความสะดวก และง่ายต่อการหาสินค้า โดยท าการ
วัดผลเปรียบเทียบจากการใช้เทคนิคเครซี่และมอร์แกน (อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา, 2555)  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อหาวิเคราะห์ปัญหาในการหยิบจ่ายสินค้าล่าช้าในส่วนของสินค้าท่ีควบคุมอุณหภูมิของ
บริษัท PP&A จ ากัด 
  2. เพื่อศึกษากระบวนการท างานในการหยิบจ่ายสินค้าของบริษัท PP&A จ ากัด 
  3. เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบจ่ายสินค้าล่าช้า 
 
 
 
ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 1. หลักการหยิบจ่ายสินค้า (ละออ โพธิภิรมย์, 2555) 
   การหยิบสินค้า คือ การหยิบสินค้าโดยการเริ่มจากการค้นหาจากใบส่ังซื้อสินค้า และต้องหยิบตาม
นโยบายการหยิบ หรือ ตามลูกค้าก าหนดเมื่อได้ค้นหาสินค้าเรียบร้อยแล้ว น าใบหยิบสินค้าจากเจ้าหน้า
แผนก Picking มาหยิบสินค้าตามแบบแผนนโยบาย โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจการหยิบสินค้า ก่อน
น าสินค้าส่งออก เช่น First In First Out สินค้าท่ีเข้าแรกสุดให้หยิบก่อน Last In First Out ส้ินค้าท่ีเข้า
หลังสุดให้หยิบก่อน First Expired First Out สินค้าท่ีหมดอายุก่อนให้หยิบก่อน และ Direct Picking สินค้า
ท่ีสามารถเลือกหยิบได้โดยตรงไม่มีเงื่อนไข 
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 2. รูปแบบการจัดเก็บมี 5 ประเภทดังต่อไปนี้ (วิโรจน์ ชัยมูล, 2560) 
  1) ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าท่ีไม่มีการ
บันทึกต าแหน่งการจัดเก็บเข้าไว้ใน ระบบ และสินค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 
ซึ่งพนักงานท่ีปฏิบัติงานในคลังสินค้านั้นจะเป็นผู้ท่ีรู้ต าแหน่งในการจัดเก็บและ จ านวนท่ีจัดเก็บ 
  2) ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดหรือทุก 
SKU นั้นจะมีต าแหน่งจัดเก็บท่ีก าหนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะส าหรับคลังสินค้าท่ีมี
ขนาดเล็ก  
  3) ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) รูปแบบการจัดเก็บโดยใช้
รหัสสินค้า (Part Number)  
  4) ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) เป็นรูปแบบการจัดเก็บ
สินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า (product type)  
  5) ระบบการจัดเก็บท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) เป็นการจัดเก็บ
ท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว ท าให้สินค้าแต่ละชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า 
 
 3. ทฤษฎีวัดตามความถ่ีในการหมุนเวียนสินค้า FSN (Fast Moving analysis) (วรพล เนตรอัมพร, 
2557) 
  การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่งเป็นเทคนิคการ
จัดเก็บสินค้า ท่ีมีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะการจัดเก็บสินค้าแบบ
ซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) มีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันคือ การจัดเก็บแบบ Volume-based Storage นั้นจะช่วยลดเวลาและระยะทางใน
การหยิบสินค้า แต่ข้อเสียคือท าให้เกิดความแออัดในช่องทางเดินท่ีเก็บสินค้าและท าให้เกิดความไม่สมดุลใน
การใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้า ส าหรับจัดเก็บแบบซุ่ม (Random Storage) นั้น จะเป็นวิธีท่ีมีการใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ีจัดเก็บได้ท่ัวทั้งคลังสินค้าซึ่งจะช่วยลดความแออัดของช่องทางเดินลงไปได้ แต่ข้อเสียคือ 
ท าให้เสียเวลาในการหยิบสินค้ามาก เนื่องจากสินค้าท่ีมีการหยิบบ่อยนั้น อาจมีพื้นท่ีจัดเก็บท่ีอยู่ไกลจาก
ประตู  
 4. ผังวิเคราะห์หาสาเหตุ (why-why Analysis) (วิสาข ์เจ่าสกุล, 2554) 
  การวิเคราะห์ Why-Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุต้นของปัญหา โดยหากสามารถ
ค้นพบสาเหตุต้นและก าจัดได้แล้ว ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ้ า หากปัญหาเดิมเกิดซ้ า แสดงว่าการวิเคราะห์ของ
เรานั้นมาผิดทาง หรือ อาจมีบางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาท าการวิเคราะห์ใหม่ 
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ภาพ 1 แสดงรูปแบบการวิเคราะห์ Why-why Analysis 
     5. เทคนิคการควมคุมด้วยการมองเห็น (visual control) (ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร,์ 2560) 
  Visual Control (VC) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ท่ีถูกน ามาใช้
ในหลาย ๆ องค์กร Visual Control นั้นเกิดขึ้นจากในการท างานท่ีตามปกตินั้นพบว่าการส่ือสารหรือการ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังบุคคลอื่นนั้นมักจะเป็นการส่ือผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยิน  และ
มักจะพบว่าการรับข้อมูล โดยการได้ยินอย่างเดียวมีข้อจ ากัดต่างๆ มากมาย 
 6. ทฤษฎีการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องก าหนดให้เหมาะสมและมีความเป็นตัว
แทนท่ีดีองกลุ่มประชากรท่ีจะท าการศึกษาเพื่อท่ีจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือดังนั้นจึงเกิดค าถามว่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไรจึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความเช่ือถือได้ซึ่งความจริงแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวท่ี
แน่นอนว่าจะต้องใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าใดกลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) หมายถึงบางส่วนของ
ประชากรท่ีถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรท่ีท าการศึกษาการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะท าให้มี
โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนมากและการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่จะมีโอการเกิดความคลาดเคล่ือนน้อย
เนื่องจากขนาดขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงการค านวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็กขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใดความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อถึงจุด
หนึ่งแม้จะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแต่ความคลาดเคล่ือนก็ลดลงไม่มากนัก 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาการท างานแผนกหยิบจ่ายสินค้าระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
เป็นระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน และท าการปรับปรุงในส่วนของห้องเก็บอุณหภูมิเฉพาะส่วน Food goods ของ
บริษัท PP&A จ ากัด 
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ศึกษากระบวนการท างานของแผนกหยิบสินค้า 

ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนจากการหยิบจ่ายสินค้า/ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        

วิเคราะห์ปัญหาในหยิบจ่ายสินค้าล่าช้าโดยใช้ Why-Why Analysis 

ท าการจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้า และน ากลุ่มสินค้ามาจัดเรียงโดยเทคนิค
การจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) โดย

วัดตามความถ่ี ในการหมุนเวียนสินค้า FSN (Fast Moving analysis) 

ท าการแบ่งโซนโดยใช้เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น visual control 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลังจากการปรับปรุงและสรุปผล 

1. ขั้นตอนการท างานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร  
จ านวนสินค้าท่ีอยู่ในคลังเก็บอุณหภูมิจ านวน 66 รายการ (SKU) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
        สถิติการจ่ายสินค้าออกย้อนหลัง 6 เดือน และใบหยิบจ่ายสินค้าเรียกว่า ใบ Picking Area 

ซึ่งผู้วิจัยจะต้องท าการสุ่มการหยิบโดยในการหาจ านวนครั้งในการจับระยะเวลา จ านวนใบ Picking Area 
ต่อวันเท่ากับ 60 บิล ผู้วิจัยท าการจับระยะเวลาการท างาน 1 เดือน (จ านวนวันท างาน 23 วัน) จะมีใบเบิก 
ท้ังหมด 1,380  บิล เมื่อน ามาเทียบตามหลักการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ มอร์แกนแล้ว จะพบว่า
ไม่มีตัวเลขดังกล่าวในตาราง ผู้วิจัยจึงใช้วิธีค านวณตาม สูตรของเครซี่ และ มอร์แกน คือ 
 
 
 
 
โดย n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 e  = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
     = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (   = 3.841) 

𝑛 =
𝑥 𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑥 𝑝(1 − 𝑝)
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 P  = สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5 )  
 N  = ขนาดของประชากร (ประคอง สาธรรม, 2554) 
เมื่อแทนค่ากับข้อมูล 
 
 

 
 

  
 
  
 จากผลการแทนค่าสูตรของเครซี่  และ มอร์แกน ผู้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหาสินค้า
ท้ังหมด 301 บิล ซึ่งจะท าการจับเวลาและท าการวัดผลก่อนและหลังปรับปรุง 

  
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 3.1  Why-Why Analysis เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการการ
ท างานของหยิบจ่ายสินค้าล่าช้าโดยวิเคราะห์  
  3.2  การจัดเก็บแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) โดย
น าวิธีตามความถี่ในการเคล่ือนไหวของสินค้าด้วย FSN (Fast Moving analysis) เพื่อใช้การจัดกลุ่มสินค้า
ตามประเภทของสินค้า เมื่อทราบถึงวิธีการด าเนินการในการใช้เครื่องมือแล้วผู้ศึกษาจึงด าเนินการ จัด
หมวดหมู่ของสินค้าตามประเภทสินค้า โดยใช้ทฤษฎีการจัดเก็บแบบ Commodity ซึ่งท าให้พนักงานมีความ
สะดวกและง่ายต่อการหยิบสินค้าตามใบ Picking Area โดยผู้วิจัยท าการแยกประเภทและแทนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งหมวดหมู่ของประเภทสินค้า 

หมวดหมู่ ประเภทของสินค้า 
A สาหร่าย 

B กาแฟ 
C ชา 

D ขนม/วาฟเฟิล 

E ซอสประกอบอาหาร 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 
 3.3 ทฤษฎีการควบคุมการมองเห็น Visual control เพื่อแบ่งประเภท ซึ่งง่ายต่อการหยิบ
สินค้าตามสี หรือประเภท โดยผู้ศึกษาใช้สีและตัวอักษร A B C D E แบ่งประเภทของสินค้าแต่ละประเภท
เพื่อง่ายต่อการหยิบจ่ายสินค้าภายในคลังเก็บอุณหภูมิ และสะดวกต่อการมองเห็น โดยผู้ศึกษาก าหนดดังนี้ 

𝑛 =
3.841 × 1,380 × 0.5 × 0.5

(0.05) × (1,380 − 1) + 3.841 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 =
1325.145

4.40775
 

𝑛 = 300.6397 ≈ 301 
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      3.4  ตารางประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามหลักเครซี่และมอร์แกน เพื่อท าการสุ่มใบเบิกและหา
จ านวนครั้งในการจับระยะเวลา  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิโดย
เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เป็นข้อมูลในอดีต โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
      4.1 ข้อมูลเบื้องต้นได้มาจากการส ารวจ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์หรือสอบถามพนักงานใน
แผนกหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      4.2 การรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้สถิติการหยิบจ่ายสินค้าภายในห้องเก็บอุณหภูมิโดยเลือกเก็บ
ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 ดังตารางท่ี 2 รวมไปถึงใบ 
Picking Area และการคิดเป็นร้อยละเพื่อแสดงความถ่ีของสินค้า ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 2 แสดงยอดจ่ายออกของสินค้าต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 

รายการสินค้า 
ยอดจ่ายออกของสินค้าต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 (ลัง) 

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม รวม 

สาหร่าย 462 2,543 1,406 1,686 2,327 2,317 10,741 
ขนม/วาฟเฟิล 1,710 2,340 1,344 2,946 3,738 4,610 16,688 

ซอสประกอบอาหาร 1,005 1,031 1,263 1,047 965 1,036 6,347 

ตารางท่ี 2 แสดงยอดจ่ายออกของสินค้าต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 (ต่อ) 

รายการสินค้า 
ยอดจ่ายออกของสินค้าต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 (ลัง) 

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม รวม 

ชา 564 121 304 125 199 471 1,784 

กาแฟ 3,730 934 1,374 1,128 1,580 4,135 11,537 

รวมยอดสินค้าจ่าย 7,240 6,950 5,576 6,905 8,761 12,569 47,097 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
ตารางท่ี 3 การคิดเปอร์เซ็นยอดขายตามความถ่ี 

รวมยอดจ่ายสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน เดือนสิงหาคม 2560-เดือนมกราคม 2561 

รายการกลุ่มสินค้า ยอดจ่ายออก(กล่อง)  % ยอดจ่ายออก(กล่อง) 

สาหร่าย 10,741 23 

ขนม/วาฟเฟิล 16,688 35 

ซอสประกอบอาหาร 6,347 13 
ชา 1,784 4 

กาแฟ 11,537 24 
รวมยอดสินค้าจ่าย(กล่อง) 47,097 100% 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
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จากการคิดเปอร์เซ็นตามความถี่ของยอดจ่ายสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน จะเห็นว่ากลุ่มสินค้าประเภท
ขนม/วาฟเฟิล นั้นมียอดจ่ายออกเป็นจ านวนมากท่ีสุดในรอบ 6 เดือน คิดเป็น 35 % ส่วนกลุ่มสินค้าท่ีมียอด
จ่ายน้อยท่ีสุด คือกลุ่มประเภท ชา คิดเป็น 4 % โดยจะท าการจัดวางโลเคช่ันในรูปแบบใหม่ตามหลักการ
จัดเก็บแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) โดยน าวิธีตามความถี่ในการ
เคล่ือนไหวของสินค้าด้วย FSN (Fast Moving analysis) เพื่อใช้การจัดกลุ่มสินค้าตามประเภทของสินค้า
โดยจัดต าแหน่งตามสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนเร็ว (Fast Moving, F) สินค้าท่ีมีการหมุนเวียนช้า (Slow 
Moving, S) และสินค้าท่ีไม่มีการหมุนเวียน (Non Moving, N) 
 
ผลการวิจัย 
 
  การศึกษาครั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการหาสินค้าล็อกจ่าย โดยการจัดเรียงแบบ  ระบบการจัดเก็บ
สินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) ซึ่งจะเป็นการจัดหมวดหมู่ให้กับสินค้า และจัด
ต าแหน่งท่ีต้ังให้กับหมวดหมู่สินค้าเหล่านี้ โดยปัจจุบัน บริษัท ยังคงใช้วิธีการจัดเก็บแบบระบบการจัดเก็บ
โดยไร้รูปแบบ (Informal System) ทางผู้วิจัยจึงเริ่มศึกษาและทดลองจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบผล
ความส าเร็จในการลดระยะเวลา 
 

1. ผลการวิเคราะห์ผัง Why-Why Analysis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 ผลการวิเคราะห์จากผัง Why-Why Analysis 

ใช้เวลาในการ
หยิบจ่ายสินค้า

ล่าช้า 

มีรูปแบบการ
จัดเก็บที่ไร้
รูปแบบ 

หาสินค้าตาม
ใบPickนาน 

สินค้ามีการ
เปลี่ยน

ต าแหน่งอยู่
เสมอ 

พนักงานใช้
ความช านาญ
ในการหยิบ 

ไม่มีการ
จัดรูปแบบการ

จัดเก็บตาม
ประเภท 

พนักงานใช้
เวลานานในการ
เดินหาสินค้า 

ใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บไม่เต็มที ่ เมื่อมีสินค้าเข้า

มาจะวาง
ตรงไหนก็ได้ 

พนักงานขาด
ความใส่ใจ ไม่มีการระบุ

ต าแหน่งที่
แน่นอน ไม่มีระบบ 

Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 
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 จากภาพท่ี 3 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการสูญเปล่า จากผลการวิเคราะห์สรุป ได้ว่า บริษัทไม่
มีรูปแบบการจัดเรียงท่ีดี ผู้ศึกษาจึงเริ่มการด าเนินการจัดรูปแบบการจัดเรียง  โดยปัญหาท่ีผู้วิจัยจะท าการ
แก้ไขคือ บริษัทยังไม่มีรูปแบบการจัดเรียงส าหรับสินค้าล็อกจ่ายและไม่มีการระบุต าแหน่งของสินค้าท่ี
แน่นอน อีกท้ังใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้าล็อคจ่ายได้ไม่เต็มท่ี 
 

2. การแบ่งกลุ่มสินค้า 
ตารางที ่4 แสดงผลสรุปการแบ่งหมวดหมู่สินค้า 
หมวดหมู่ ประเภท จ านวน (SKUs) ยอดจ่าย (ลัง) % ยอดจ่ายออก 

A สาหร่าย 7 10,741 23 
B กาแฟ 17 11,537 24 
C ชา 18 1,784 4 
D ขนม/วาฟเฟิล 14 16,688 35 
E ซอสประกอบอาหาร 10 6,347 13 

รวม 66 47,097 100% 
ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 

3. การค านวณ การแบ่งหมวดหมู่สินค้า ในแต่ละระดับ 
ตารางที ่5 แสดงวิธีการค านวณการแบ่งระดับของแต่ละกลุ่ม 

หมวดหมู่  ความถ่ี ความถ่ีสะสม % ร้อยละความถ่ี % FSN Analysis 
D 16,688 35.43 35.00 

82.74 % (F) 
 

B 11,537 24.50 59.93 

A 10,741 22.81 82.74 

E 6347 13.48 96.21 13.48 % (N) 

C 1784 3.79 100.00 3.79 % (S) 

รวม 47,097 100.00   100.00 % 
ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
  

4.  การแบ่งโลเคชันในแต่ละหมวดหมู่สินค้า 
  โลเคช่ันของคลังเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีท้ังหมด 66 ช่อง ใน 1 ช่องสามารถเก็บได้ 2 พาเลท 
มีท้ังหมด 3 ช้ัน ในแต่ละช้ันสามารถวางพาเลทช้ันละ 14 ตัว โดยช้ันล่างจะเป็นพื้นท่ีท่ีเรียกว่า ล็อคจ่าย ซึ่งมี
พื้นท่ีวางพาเลทได้ท้ังหมด 48 ตัว พื้นท่ีล็อคจ่ายสามารถวางพาเลทได้ 48 ตัว ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีผู้วิจัยจะปรับปรุง  
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ภาพ 4 พื้นท่ีล็อคจ่าย 

ตารางที่ 6 การแบ่งโลเคช่ันในแต่ละหมวดหมู่สินค้า 

กลุ่ม ประเภท SKU 
% พื้นที่จัดเก็บ
ของพื้นที่จัดเก็บ
สินค้าทั้งหมด 

จ านวนโลเคชันที่ได้
จัดเก็บของแต่ละ

กลุ่ม 

จ านวนโลเคชันที่ได้
จัดเก็บของแต่ละ ระดับ 

D ขนม/วาฟเฟิล 14 21.21 11 

34 B กาแฟ 17 25.76 12 

A สาหร่าย 7 10.61 10 

E ซอส 10 15.15 6 6 

C ชา 18 27.27 8 8 

รวม 66 100% 48 48 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 จากตารางท่ี 6 แสดงถึงการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรพื้นท่ีให้กับแต่ละกลุ่มสินค้าเนื่องจากจ านวนสินค้า
นั้นมีมากกว่าพื้นท่ีจัดเก็บ โดยน าข้อมูลจ านวนสินค้าในแต่ละกลุ่มมาท าการคิดเป็นร้อยละของจ านวน
ท้ังหมด เพื่อน ามาหาจ านวนพื้นท่ีของแต่ละกลุ่ม จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  
 ระดับ F คือกลุ่ม D, B และ A มีพื้นท่ีจัดเก็บ 34 โลเคช่ัน 
 ระดับ S คือกลุ่ม E มีพื้นท่ีจัดเก็บ  6 โลเคช่ัน 
 ระดับ N คือกลุ่ม C มีพื้นท่ีจัดเก็บ 8 โลเคช่ัน 
 โดยผู้ศึกษาแบ่งตามประเภทสินค้าและตามปริมาณการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด Fast Moving ไว้ใกล้
ประตูได้แก่กลุ่มสินค้า D, B, A และสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวช้า Slow Moving ได้แก่กลุ่ม E และสินค้าท่ีมี
การเคล่ือนไหวช้าท่ีสุด ได้แก่กลุ่ม C ผู้วิจัยท าการแสดงการจัดโลเคช่ันในรูปแบบใหม่ ดังภาพที่ 5 
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ภาพ 5 ล็อคจ่ายหลังปรับปรุง 
 
5. การท า Visual Control ด้วย ป้ายบอกประเภทสินค้า และ ส ี

   ผู้ศึกษาใช้สีและตัวอักษร A B C D E แบ่งประเภทของสินค้าแต่ละประเภทเพื่อง่ายต่อการ
หยิบจ่ายสินค้าภายในคลังเก็บอุณหภูมิ และสะดวกต่อการมองเห็น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 6 ป้ายบ่งช้ีหมวดหมู่สินค้า A 
  
 

ประต ู ประต ู
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6. เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุง 
ตารางที ่7 แสดงเวลาเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 
 จากตารางท่ี 7 เป็นการแสดงผลการจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบผลต่าง ระหว่างก่อนท าการปรับปรุง 
และ หลังท าการปรับปรุง โดย ระบบการจัดเก็บสินค้าตามความถี่ของสินค้า (หลังปรับปรุง) นั้นสามารถลด
ระยะเวลาในการหาสินค้า ล็อคจ่ายได้ 4.39 นาทีคิดเป็น 13.81 % จากปกติใช้เวลาในการหาสินค้า 18.51 
นาทีต่อบิล และ ลดลง 0.18 นาทีต่อรายการคิดเป็น 32.40 %  
  

 
 

ภาพ 7 แผนภูมิแสดงเวลาเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
อภิปรายผลและสรุปผล  
 จากการวิเคราะห์เพื่อหาต าแหน่งว่างของสินค้าล็อกจ่ายท่ีเหมาะสม และ ท าการบ่งช้ีต าแหน่งด้วย
ป้ายมีสีเพื่อให้หาสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาพบว่าหลังจากทดลองใช้ต าแหน่งการจัดเก็บใหม่เป็นระยะเวลา 1 
เดือน นั้นส่งผลท าให้การหาสินค้าเร็วขึ้น โดยมีความเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบเก่าจากเดิม 18.51 นาที 
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บิล รายการ 

18.51 

1.17 

14.12 

0.59 

แผนภูมิแสดงเวลาเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

ก่อนปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 

ระยะเวลาในการ
หาสินค้า (นาที) 

รูปแบบการจัดเรียง 
เวลาในการหาสินค้า (นาที) % เวลาในการหาสินค้า (นาที) 

บิล รายการ บิล รายการ 
ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ โ ด ย ไ ร้
รูปแบบ Informal System  
(ก่อนปรับปรุง) 

18.51 1.17 56.72 65.36 

ระบบการจัดเก็บสินค้าตาม
ความถ่ีของสินค้า  
(หลังปรับปรุง) 

14.12 0.59 42.91 32.96 

จ านวนระยะเวลาท่ีลดลง 4.39 0.18 13.81 32.40 
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หลังจากปรับปรุง เหลือ 14.12 นาที ลดลงไป 4.39 นาที โดยการจัดเรียงรูปแบบการจัดเก็บใหม่นั้น สามารถ
ท าให้ลดระยะเวลาในการหาสินค้าได้นั้นอันเนืองจาก ในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบระบบการจัดเก็บสินค้าตาม
ประเภทของสินค้า และสามารถท าให้ผู้หาสินค้าสามารถทราบได้ทันทีว่าสินค้าตัวนี้อยู่บริเวณไหน เพียงแค่
อ่านช่ือสินค้า โดยในการจัดล าดับการวางต าแหน่งนั้นผู้ศึกษาอ้างอิงจากยอดการจ่ายใน 6 เดือนท่ีผ่านมาท า
ให้ต าแหน่งการจัดเรียงสินค้าในกลุ่มท่ีมีความต้องการสูงจึงถูกจัดให้อยู่ใกล้กับประตูตามผลขอการวิเคราะห์
ความถ่ีในการเคล่ือนไหวของสินค้าด้วย FSN (Fast Moving analysis) เพื่อพนักจะได้ไม่เสียเวลาเดินไกล
และผู้วิจัยยังท าการติดป้ายบ่งช้ีกลุ่มสินค้าและยังง่ายต่อการมองเห็นของพนักงานด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.   ผู้สนใจในการน ารูปการศึกษาด้านการปรับปรุงการจัดเก็บเพื่อลดระยะเวลาในการหาสินค้านี้ไป
ประยุกต์ใช้นั้น ควรมีแนวทางในการจัดอบรมพนักงานเพื่อท าความเข้าใจในระบบการจัดเก็บใหม่ด้วย 
 2. รูปแบบการจัดกลุ่มของประเภทของสินค้านั้นอาจเปล่ียนไปตามตัวสินค้าได้โดยสินค้าบ้างชนิด
อาจจะใช้ ขนาด  สี หรือ การใช้งาน เป็นตัวก าหนดประเภทก็ได้  

เอกสารอ้างอิง 

วิสาข์ เจ่าสกุล./2554./(ออนไลน์)./เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Why Why Analysis./[สืบค้นวันท่ี 11 มีนาคม 
 2561]./จาก http://leanmanufacturing-tawatchai.blogspot.5-gen.html.  
ละออ โพธิภิรมย์./(2555)./[ออนไลน์]./หลักการหยิบจ่ายสินค้า./[สืบค้นวันท่ี 17 มีนาคม 2561]./จาก 
 http://www.daifuku-logisticssolutions.com/th/product/picking/pick-to-light.html.  
วิโรจน์ ชัยมูล./(2560)./[ออนไลน์]./กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy)./ [สืบค้นวันท่ี 17 มีนาคม 
 2561]./จาก http://www.similantechnology.com.  
วรพล เนตรอัมพร./(2557)./[ออนไลน์]./การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้งาน FSN Analysis./
 [สืบค้นวันท่ี 18 มีนาคม 2561]./จาก http://www.ioklogistics.blogspot.com.  
ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร์./(2560)./[ออนไลน์]./เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น./[สืบค้นวันท่ี 22 มีนาคม 
 2561]./จาก http://www.smehappy.com/visual-control.  
พวงรัตน์ ทวีรัตน์./(2543)./[ออนไลน์]./ทฤษฎีการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน./[สืบค้นวันท่ี 
 30 เมษายน พ.ศ. 2561]./จาก http://www.fsh.mi.th/km/wp-content.  

ประวัตินักวิจัย  

ชื่อ นามสกุล  : นางสาวแพรพลอย  พุฒิพงศ์บวรภัค 
หน่วยงาน  : สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี 
ความเชี่ยวชาญ : เกียรติบัตรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขา  
     วิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานวิชาการขนส่ง 

 

http://leanmanufacturing-/
http://www.daifuku-logisticssolutions.com/th/product/picking/pick-to-light.html
http://www.smehappy.com/visual-control
http://www.fsh.mi.th/km/wp-content


การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจําปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
115 

 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

Behaviors Use of Social Media of Students in The Subject Course of  
Human Computer Interaction  

 
พัชญ์สิตา  เหลี่ยมทองคํา1 และ นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย2 

1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
โทร. 081-6802541 อีเมล phatsita_a@hotmail.com 

2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
โทร. 089-4380037 อีเมล namida_nong@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ

นักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การวิจัยเริ่มจากการศึกษารวมรวบข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการส่ือสาร แล้วนําไปสร้างแบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์ จํานวน 46 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง จากนั้นนําผล
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเชิงสถิติค่าร้อยละ ผลการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 
มีการรับส่ือสังคมออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้คือ Facebook โดยส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์การใช้งานเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5 ลําดับ ได้แก่ เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ส่งไฟล์งาน
ต่าง ๆ อัพเดทสถานะ สืบค้นข้อมูล และเล่นเกมส์ ตามลําดับ ระยะเวลาท่ีเข้าใช้งานแต่ละครั้งมากกว่า 6 
ช่ัวโมง ในช่วงเวลาตอนเย็น (15.00-18.00) เป็นช่วงเวลาท่ีเริ่มเข้าใช้งานมากท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเข้าใช้งานคือกลุ่มเพื่อน แฟน ครอบครัว และคนรู้จัก ข้อดีของผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
คือ ติดต่อส่ือสารได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และไม่ตกข่าว ส่วนข้อเสียของการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ คือ ผลกระทบต่อสุขภาพ ทําให้เสียเวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ และข้อมูลส่วนตัวถูก
เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จัก 

 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรม ส่ือสังคมออนไลน์ นักศึกษา 

 
Abstract 

 
The purpose of this research is to study the behavior and effects of the social 

media use of students in subject course of human computer interaction. Research process 
started from review related documents and research paper about social media and 
communication behavior. Then, semi-structure questionnaire was used to interview 46 
persons, By the sample selection was specific. Then, it was analyzed by content and 
statistical percentage. The results of this research found that most are female, using social 
media on smartphone. The most popular social media is Facebook, descending order by 
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the purpose is entertainment, work file submission, status update, search for information, 
and play game. Each time lasts more than six hours to use, In the evening (15.00-18.00) is 
the most active start time, and the person who influences access is a group of friends, 
dear, family and acquaintances. The good impact of using social media such as fast 
communication, saved time and saved money, and catch up information, the bad impact 
of using social media such as have a health impact, make a waste of time empty, and 
opened private information to the public who were not known well. 

 
Keywords :  Behaviors, Social Media, Students 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน มีการติดต่อส่ือสาร
ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเปิดให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือไลน์ ท่ีสามารถโพสข้อความ 
ข่าวสาร แบ่งปันรูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ รวมถึงการสนทนาพูดคุยกัน ท้ังแบบเห็นหน้าและไม่เห็นหน้า เป็น
ต้น ซึ่งบริการทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้มีประโยชน์สําหรับชีวิตในยุคปัจจุบันมาก ทําให้การ
ติดต่อส่ือสารทําได้สะดวกรวดเร็ว สามารถสนทนาพูดคุยกันแบบบุคคลระหว่างบุคคล และแบบกลุ่มได้
สามารถส่ือสารข้อความต่าง ๆ ได้เพียงครั้งเดียวและรับทราบข้อความพร้อมกัน ใจความไม่ผิดเพี้ยนไป 
โดยเฉพาะในยุคของเทคโนโลยี 4G สามารถรับรู้เรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสารบ้านเมือง โดยไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน
ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอข่าวจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ (พัชรภรณ์ ไกร
ชุมพล, 2555) ดังจะเห็นได้จากผลการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2560 ประชากรอายุ 6 ขวบขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2556-2560 พบว่ามีสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 เป็นร้อยละ 52.9 และเมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามกลุ่มอายุ
ต่าง ๆ พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด คือร้อยละ 89.9 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 
ปี ร้อยละ 80.3 กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 63.4 กลุ่มอายุ 25-49 ปี ร้อยละ 54.9 และกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 18.2 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) และจากผลสํารวจของสํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gen Z (เด็กท่ีเกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544) ใช้เวลาเล่นโซเซียลมีเดีย
มากเป็นอันดับ 1 และใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไปกับความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ (สํานักยุทธศาสตร์ 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสุ่มเส่ียงต่อวัยรุ่นหรือกลุ่ม
เยาวชนเหล่านี้เป็นอย่างมาก 

 จากสถิติดังกล่าว ทําให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นท่ีมีกลุ่มอายุ 15-24 ปี และ
ช้ีให้เห็นว่าวัยรุ่นเหล่านี้ใช้เวลาไปกับโลกของอินเทอร์เน็ตเป็นจํานวนมาก ถ้าหากขาดการควบคุมดูแลจาก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจจะเกิดผลกระทบหรือผลเสียกับวัยรุ่นท่ีมีความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางการศึกษา หรือผลกระทบทางสังคม และ
ครอบครัว ยิ่งในยุคปัจจุบันการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกจํากัดแค่เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะกับ
อินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนเท่านั้น แต่เทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให้อุปกรณ์
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ส่ือสารท่ีใช้ในชีวิตประจําวันสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก  แท็บเล็ต 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีรวมกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายของผู้ให้บริการต่าง ๆ ส่งผลทํา
ให้การเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องท่ีง่ายและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานท่ี ทุก
เวลา แม้แต่ในขณะเดินทาง (อมร โต๊ะทอง, 2555)  

 จากข้อมูลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน ์
1.1 ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์  

ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งท่ีทํางานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของ
เว็บต้ังแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจ
เรียกส่ือสังคมว่า ส่ือท่ีผู้บริโภคสร้างขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) สําหรับกลุ่มบุคคลผู้
ติดต่อส่ือสารกันโดยผ่านส่ือสังคม ซึ่งนอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปล่ียนกันแล้ว ยังอาจทํากิจกรรมท่ี
สนใจร่วมกันด้วย (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556) 

1.2 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ แบ่งได้ดังนี้ 1) เครือข่ายสังคม 2) ไมโครบล็อก 3) เว็บไซต์

ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือออนไลน์ 4) บล็อก 5) บล็อกท่ีมีส่ือส่ิงพิมพ์ของเจ้าของเว็บไซต์ 6) วิกิ 7) กลุ่มหรือ
พื้นท่ีแสดงความคิดเห็น 8) เกมออนไลน์ท่ีมีผู้เล่นหลายคน 9) ข้อความส้ัน 10) การแสดงตนว่าอยู่ ณ 
สถานท่ีใด (แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556) 

1.3 ผลกระทบของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
 1.3.1 ผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงในการโฆษณาและการตลาด 2) 

การเปล่ียนแปลงในการประชาสัมพันธ์ 3) การเปล่ียนแปลงในการส่ือสารมวลชนและการกระจายข่าว 4) 
นําไปใช้ในการรับสมัครงานและการหางาน (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, ม.ป.ป.) 

 1.3.2 ผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ 1) ใช้เวลามากเกินไปในการใช้โซเซียลมีเดีย 2) ใช้เวลาไม่
เหมาะสมในการใช้โซเซียลมีเดีย 3) ใช้คําพูดท่ีไม่เหมาะสม 4) โพสต์ข้อมูลส่วนตัวท่ีเป็นผลเสียต่อตนเอง 
(กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, ม.ป.ป.) 
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2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสาร 
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการส่ือสาร 

พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระทําแสดงออกมา ตอบสนอง หรือโต้ตอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, 2543) 

2.2 ประเภทของพฤติกรรมการส่ือสาร 
ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) พฤติกรรมท่ี

ปรากฏด้วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก 2) แบ่งจากแหล่งท่ีเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นในร่างกาย
เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะ 3) ภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมท่ีกระทําโดยรู้ตัว และพฤติกรรมท่ีกระทําโดยไม่
รู้ตัว 4) แหล่งพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย์ พฤติกรรมทางกายภาพ 5) การทํางานของระบบประสาท 
พฤติกรรมท่ีควบคุมได้  

  
3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

สินี กิตติชนม์วรกุล (2558) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดสงขลา โดยผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้ คือ 
Facebook เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้งานมากท่ีสุดคือช่วงเวลา 
19.00-24.00 โดยมีการเปิดใช้งานเฉล่ีย 4-5 ครั้งต่อวัน มีวัตถุประสงค์ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสืบค้น
ข้อมูล กิจกรรมทางสังคม งานอดิเรก และอัพเดทสถานะ จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํา
ผลการวิจัยมาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์ 

Robin Wakefield, & Kirk Wakefield (2016) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา ความหลงใหลและผลกระทบต่อผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของผลกระทบต่อผู้ใช้และความหลงใหลในกิจกรรมบนเครือข่าย
โซเชียลมีเดีย โดยผลการวิจัยพบว่า ความต่ืนเต้นอาจไม่เพียงพอท่ีจะกระตุ้นการสร้างเนื้อหาและการแบ่งปัน
กิจกรรมในส่ือสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามในบริบทของเหตุการณ์ท่ีมีความหมายความต่ืนเต้นโต้ตอบกับ
ความชอบของผู้ใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานโซเชียลมีเดีย ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ประการหนึ่งคือ
ความรู้ท่ีว่าความหลงใหลของผู้ใช้ (หรือลูกค้า) เป็นเงื่อนไขท่ีดีสําหรับการมีส่วนร่วมของส่ือทางสังคม จาก
การศึกษางานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้นํากิจกรรมบนเครือข่ายโซเชียลมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากตําราเอกสาร งานวิจัยและเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือสังคมออนไลน์ 
พฤติกรรมการส่ือสาร จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการ
สัมภาษณ์ 

 2. นําแบบสัมภาษณ์ส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข 
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 3. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 46 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
จําเพาะเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

 4. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและเชิงสถิติค่าร้อยละ 
 5. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนกัศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยทําการสรุปผลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์จากแบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางท่ี 1 2) พฤติกรรมการใช้งาน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
และ 3) ข้อดีของผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ดังแสดงในตารางท่ี 3 4) ข้อเสียของผลกระทบจาก
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ดังแสดงในตารางท่ี 4  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไป  ร้อยละ (ล าดับที่) 
เพศ ชาย 26.1 (2) 
 หญิง 73.9 (1) 
ช่องทางการรับสื่อสงัคมออนไลน์ สมาร์ทโฟน 100.0 (1) 
 แท็บเล็ต 23.9 (3) 
 คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 63.0 (2) 
 อื่น ๆ 10.9 (4) 
สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook 100.0 (1) 
 Line 89.1 (2) 
 Youtobe 84.8 (3) 
 Instagram 37.0 (4) 
 Twitter 10.9 (6) 
 อื่น ๆ 26.1 (5) 

 จากตารางที่ 1 พบว่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 40 คน จําแนกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.9 เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 26.1 ส่วนใหญ่มีการรับสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมารับสื่อสังคม
ออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 63.0 แท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 23.9  และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.9  
ตามลําดับ โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา Line คิดเป็นร้อยละ 89.1 
Youtobe คิดเป็นร้อยละ 84.8 Instagtam คิดเป็นร้อยละ 37.0 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.1 และ Twitter คิดเป็นร้อยละ 
10.9 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้งาน 

พฤติกรรมการใช้งาน  ร้อยละ (ล าดับที่) 
วัตถุประสงค์การใชง้าน อัพเดทสถานะ 69.6 (3) 
 ส่งไฟล์งานต่าง ๆ 82.6 (2) 
 เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน 93.5 (1) 
 เล่นเกมส์ 58.7 (4) 
 สืบค้นข้อมูล 26.1 (5) 
 ซื้อ-ขายสินค้า 26.1 (5) 
 อื่น ๆ 10.9 (6) 
ระยะเวลาท่ีเข้าใช้งานแต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง 0.0 (4) 
 3-4 ชั่วโมง 13.0 (3) 
 5-6 ชั่วโมง 30.4 (2) 
 6 ชั่วโมง ข้ึนไป 56.5 (1) 
ช่วงเวลาทีเ่ริ่มเข้าใช้งาน เวลาเช้า (04.00-09.00) 4.3 (4) 
 เวลากลางวัน (11.00-14.00) 13.0 (3) 
 เวลาเย็น (15.00-18.00) 50.0 (1) 
 เวลากลางคืน (19.00-22.00) 32.6 (2) 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้งาน ครอบครัว 45.7 (3) 
 เพ่ือน 97.8 (1) 
 คนรู้จัก 37.0 (4) 
 แฟน 63.0 (2) 
 อื่น ๆ 4.3 (5) 

จากตารางที่ 2 พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์การใช้
งานเพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมาส่งไฟล์งานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 82.6 อัพเดทสถานะ คิดเป็น
ร้อยละ 69.6 เล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 58.7 สืบค้นข้อมูลและซื้อ-ขายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 26.1 เท่ากัน และอื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 10.9 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเข้าใช้งานแต่ละครั้ง 6 ชั่วโมง ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ  
5-6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 30.4 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 13.0 และ1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.0  ตามลําดับ ช่วงเวลาที่
เริ่มเข้าใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นเวลาตอนเย็น คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 32.6 เวลา
กลางวัน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และเวลาเช้า คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลําดับ ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้งานส่วนใหญ่
เป็น เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาเป็น แฟน คิดเป็นร้อยละ 63.0 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 45.7 คนรู้จัก คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคํากล่าว 

“…วัตถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดูหนัง ฟังเพลง และก็มีส่งไฟล์ให้อาจารย์ครับ แชทคุยกันเรื่องงานและ
แชร์ไฟล์งานกับเพ่ือน ๆ ผ่านทาง facebook บางทีก็โพสต์ข้อความ และก็มีเล่นเกมส์ ส่วนช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้งานก็จะเป็น
ช่วงตอนเย็น ประมาณ 17.00 น. บางทีก็ตอน 20.00 น. ในเรื่องของคนที่มีผลต่อการเข้าใช้งาน ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพ่ือน 
แฟน ครอบครัว และก็อาจารย์นะครับ” (ชาย1, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 

“…วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยส่วนตัวจะเข้าไปดูข้อมูล ข่าวสาร คลิปวีดีโอ แชร์รูปภาพ อัพเดทสถานะ ค้นหา
ข้อมูล และก็แชทกับเพ่ือนๆ และก็ส่งไฟล์งานค่ะ ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้งานก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะ ประมาณ 18.00 น. 
หรือไม่บางทีก็เป็นช่วงกลางคืน ประมาณ 21.00 น. ส่วนคนที่มอีิทธิพลต่อการเข้าใช้งาน น่าจะเป็นเพ่ือนกับแฟนมากกว่าค่ะ 
รองลงมาก็ครอบครัว และก็คนอื่นๆ ที่เรารู้จัก” (หญิง1, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 
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“…วัตถุประสงค์การใช้งาน ก็น่าเป็นแชทคุยกันกับเพ่ือน ๆ ผ่านทาง facebook กับ line ดูหนัง ฟังเพลง ค้นหา
ข้อมูล เล่นเกมส์ อัพเดทสถานะ จองต๋ัวดูหนังภาพยนต์ค่ะ ในเรื่องช่วงเวลาท่ีเริ่มเข้าใช้งานก็จะเป็นช่วงกตอนเย็น ประมาณ 
17.00 น. เป็นต้นไป คนที่มีผลต่อการเข้าใช้งาน ก็คงจะเป็นเพ่ือนมากกว่าค่ะ” (หญิง2, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 
 
ตารางที่ 3 ข้อดีของผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

ข้อดีของผลกระทบ ร้อยละ (ล าดับที่) 
ติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว 93.5 (1) 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 82.6 (2) 
สร้างรายได้ 23.9 (4) 
ไม่ตกข่าวสาร 69.6 (3) 
อื่น ๆ 6.5 (5) 

จากตารางที่ 3 พบว่ามีข้อดีของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ติดต่อสื่อสารได้สะดวก
รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ไม่ตกข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 
69.6 สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 23.9 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากคํากล่าว 

“…ข้อดีของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผมคิดว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วข้ึนนะครับ 
และประหยัดเวลากับค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีก็สามารถใช้สมัครงานหรือหางานได้ครับ” (ชาย1, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 

“…ข้อดีของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คิดว่าเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วข้ึน 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ” (หญิง1, สมาร์ทโฟน, 
นักศึกษา) 

“…ข้อดีของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ น่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วข้ึน 
และประหยัดค่าใช้จ่ายกับเวลาค่ะ สามารถสร้างรายได้และทําให้ไม่ตกข่าวสารค่ะ” (หญิง2, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 
 
ตารางที่ 4 ข้อเสียของผลกระทบจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

ข้อเสียของผลกระทบ ร้อยละ (ล าดับที่) 
ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จัก 60.9 (3) 
โดนละเมินลิขสิทธ์ิผลงาน 34.8 (4) 
ทําให้เสียเวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ 73.9 (2) 
มีผลกระทบต่อสุขภาพ 91.3 (1) 
อื่น ๆ (โพสต์ข้อมูลที่เป็นผลเสียต่อตนเอง) 19.6 (5) 

จากตารางที่ 4 พบว่าข้อเสียของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ คิด
เป็นร้อยละ 91.3 รองลงมาคือ ทําให้เสียเวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 73.9 ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยให้กับ
บุคคลภายนอกท่ีไม่รู้จัก คิดเป็นร้อยละ 60.9 โดนละเมินลิขสิทธ์ิผลงาน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 19.6 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคํากล่าว 

“…ข้อเสียของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเล่นสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปก็จะ
ทําให้เสียสุขภาพ และเสียเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ และที่เป็นข่าวมากมายในตอนน้ีก็คือการโพสต์ข้อความที่ไม่คิดก่อน 
ทําให้ส่งผลเสียต่อตนเองครับ” (ชาย1, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 
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“…ข้อเสียของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะถ้า
เล่นหรือใช้งานมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อดวงตา และเป็นการสูญเสียเวลาว่างไปเปล่าประโยชน์ค่ะ ซึ่งบางทีข้อมูลส่วนตัว
อาจโดนขโมยไปเปิดเผยได้ ถ้าใช้ไม่ระมัดระวังค่ะ” (หญิง1, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 

“…ข้อเสียของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ น่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้เสียเวลาทิ้งไปเปล่าๆ บางที
ข้อมูลถูกเปิดเผยให้กับคนที่ไม่รู้จัก และถ้าใช้เวลาไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์นานๆ ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ” 
(หญิง2, สมาร์ทโฟน, นักศึกษา) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1.1 สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในรายวิชา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ พบว่า ช่องทางในการรับสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นสมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้คือ Facebook โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้งาน เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ส่งไฟล์งานต่าง ๆ อัพเดทสถานะ สืบค้นข้อมูล และเล่น
เกมส์ ตามลําดับ ระยะเวลาที่เข้าใช้งานแต่ละครั้งมากกว่า 6 ชั่วโมง ในช่วงเวลาตอนเย็น (15.00-18.00) เป็น
ช่วงเวลาที่เริ่มเข้าใช้งานมากที่สุด และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้งาน คือ กลุ่มเพื่อน แฟน ครอบครัว และ
คนรู้จัก ข้อดีของผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และไม่ตกข่าว ส่วนข้อเสียของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ทําให้เสียเวลาว่างไปอย่างเปล่าประโยชน์ และข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก  

1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยครั้งต่อไป 
  1.2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างประเภทอื่น เช่น 

กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงาน ร้านค้าที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสะท้อนแนวความคิดที่อาจเกิดข้ึนใน
อีกหลายแง่มุม 

  1.2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
โดยใช้ปัจจัยด้านวิชาการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยด้านบุคคล 
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ของสหกรณ์โคนมปากช่องในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน ้านมโคแบบมิลค์รัน          

Improvement of transport route and reduction of transport cost of raw milk 
cooled tank of Pak Chong Dairy Cooperative in the project to increase 

efficiency and yield of cow milk. (Milk Run) 
 

วัชรพล วงศ์จันทร์1 จิระลักษณ์ ลาภสกุลวิวัฒน์2 
1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, เบอร์

081-9081810, อีเมล ์watchraphon@vru.ac.th 

2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, เบอร์
080-7257849, อีเมล ์jiralak2403@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

 
การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งและการลดต้นทุนในการขนส่งน้ านมดิบแบบคลูล่ิงแทงค์ของสหกรณ์

โคนมปากช่องเพื่อลดระยะทางในการรับน้ านมดิบและลดต้นทุนในการขนส่งน้ านมดิบและรับน้ านมดิบ
สมาชิกได้ทุกบ้านต่อวันโดยมีขอบเขตศึกษาการเส้นทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ านมดิบ โดย
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้การขนส่งไม่เหมาะสม และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
การรับน้ านมดิบ โดยน าหลักทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ VRPTW ข้อจ ากัดในด้านปริมาณน้ าหนัก
ในการบรรทุกและจ านวนรถในการขนส่ง จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการจัดเส้นทางท่ีมา
เหมาะสมพบว่าปัญหาเกิดข้อจ ากัดในการรับสินค้าของทางสหกรณ์โคนมปากช่อง ท าให้การจัดตารางการรับ
น้ านมดิบไม่ได้ใช้จ านวนรถไม่ได้เต็มท่ีตามศักยภาพของรถจึงไม่สามารถท าให้ได้ระยะทางท่ีลดลงและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการวิจัยพบว่าการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมท าให้จ านวนรอบใน
การขนส่งสินค้าลดลงได้จากเดิมท่ีวิ่งเป็นวันค่ีวันคู่จะสามารถรับได้บ้านวันเว้นวัน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท าให้
รับน้ านมดิบสมาชิกได้ทุกวันและทุกบ้าน คิดเป็น 50 % และมีระยะทางเดิมในการขนส่งวันคู่อยู่ 160 
กิโลเมตร วันค่ีระยะทาง 203 กิโลเมตร ระยะทางใหม่ในการขนส่ง 197 กิโลเมตร ท าให้สามารถรับน้ านม
ดิบสมาชิกได้ทุกบ้านต่อวันท าให้ปัญหาน้ านมค้างถังลดน้อยลงถึง10%และส่งผลให้ต้นทุนในการเติมน้ ามัน
ลดจากการเติมวันต่อวันลงลงเหลือ2วันเติม1ครั้ง 
ค้าส้าคัญ :  ต้นทุนการขนส่ง, ระยะทาง, การแก้ปัญหาขนส่ง, การหาล าดับของการเส้นทาง 
 

Abstract 
 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the Improvement of 
transportation routes and reduction of transport cost of raw milk in the cages of Pak Chong 
Dairy Cooperative to reduce the distance of raw milk and reduce the cost of transporting 
raw milk and raw milk. The decision to carry out the following is essential for shipping. The 
problem of raw milk intake was adopted by the VRPTW transport routing theories. Limits 
on the weight of the load and the number of vehicles in transit. Based on the analysis of 
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the factors that caused the proper routing, it was found that the problem of limited goods 
receipt of the Pak Chong Dairy Cooperative The raw milk schedules do not use the 
number of vehicles is not fully according to the potential of the car, so can not make the 
distance less and more effective. The research found that the proper shipping route 
resulted in a reduction in the number of rounds of freight that could have been spent on 
odd days When analyzing data, raw milk is collected every day and every home is 50%, 
and the existing distance in the two-day transport is 160 km. Odd day, 203 km distance. 
New transport distance 197 km The daily raw milk can reduce the number of children to 
10% and reduce the cost of filling the day by day to 2 days 

Keywords : Cost fo Transportation, Distance, VRP (vehicle routing problem with time 
windows), TSP (Travelling salesman problems) 

 
บทน้า 

 สหกรณ์โคนมปากช่องได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ านมโคโดยมีจ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ท่ี 50 ราย แต่มีจ านวนสมาชิกท่ีผ่านมาตรฐานฟาร์มจ านวน 38 ราย โดยการรับน้ านมดิบครั้งนี้
ทางสหกรณ์ได้เอื้ออ านวยโดยมีรถหกล้อท่ีติดถังคลูล่ิงแท็งก์วิ่งเข้าไปรับตามบ้านสมาชิกฟาร์มโครงการโดยจะ
มีคนขับรถและพนักงานควบคุมคุณภาพน้ านมดิบนั่งไปตักตัวอย่างน้ านมดิบมาตรวจยาและตรวจเกรดทุกๆ
ฟาร์มท่ีรับน้ านมดิบ 

 ปัจจุบันนี้ท าให้สหกรณ์โคนมได้ประสบปัญหาท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้มีรถวิ่งรับน้ านมดิบ
จ านวน 1 และคนขับรถจ านวน1คน ท าให้สหกรณ์ต้องมีการแก้ไขโดยใช้รถ1 คันนี้วิ่ง จ านวน 3 รอบ โดย
ทางสหกรณ์ไม่ได้มีการวางเส้นทางให้กับคนขับแต่จะใช้ความช านาญของคนขับในการวิ่งรับน านมดิบเป็น
ประจ าและโดยปกติการรับนมจะเสร็จประมาณ 14.30 น. ปัจจุบันนี้จ านวนรอบในการรับน้ านมดิบมากขึ้น
จึงท าให้รับนมเสร็จโดยประมาณ 22.30 น. จึงท าให้สหกรณ์โคนมปากช่องมีค่าใช้จ่ายของพนักงานและค่า
น้ ามันเพิ่มข้ึน 

 ดังนั้นจึงท าให้สหกรณ์โคนมปากช่องไม่ได้มีการวางแผนเส้นทางในการรับมือกับปัญหาและไม่มี
เส้นทางท่ีแม่นย าในการรับน้ านมดิบแต่ละวัน อาจท าให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นมา
ด้วย เช่น ค่าเท่ียว ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าโอทีพนักงานควบคุมคุณภาพ จึงท าให้สหกรณ์โคนมปากช่องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าตัวจึงท าให้ผู้จัดท าได้เล็งเห็นปัญหาในครั้งนี้จึงได้เลือกศึกษาเส้นทางและค่าใช้จ่ายในการ
รับน้ านมดิบฟาร์มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ านมโคในครั้งนี้โดยได้ใช้โดยน าหลักทฤษฎี การจัดเส้นทางการ
ขนส่ง แบบ VRPTW (Vehicle routing problem with time windows) โดยมีข้อจ ากัดของจ านวนรถท่ีมี
ในการรับเพียง1คัน และ ปริมาณในการบรรทุกน้ านมดิบ 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุในกระบวนการขนส่งน้ านมดิบ 
2. เพื่อลดระยะทางในการรับน้ านมดิบ 
 3. เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งน้ านมดิบ 
4. เพื่อรับน้ านมดิบสมาชิกได้ทุกบ้านต่อวัน 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและประชากลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มสมาชิกฟาร์มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคจ านวน 50 ฟาร์ม 
 1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างฟาร์มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคจ านวน 38 ฟาร์ม 
 2. ตัวแปรท่ีใช้ในงานวิจัย 
 2.1 ระยะทางท่ีใช่ในการขนส่ง 
 2.2 เวลาท่ีใช้ในการขนส่ง 
 2.3 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการขนส่ง 
 2.4 รถท่ีใช้ในการขนส่ง 
 2.5 คนท่ีใช้ในการขนส่ง  
 3. ก าหนดขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตของงานวิจัยถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
  3.1 ท าการศึกษารูปแบบการขนส่งของน้ านมโคจ านวน 38 ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง 
  3.2 รวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์โคนมปากช่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปล่ียนรูปแบบ

การขนส่งแบบมิลค์รัน 
  3.3 ผลลัพธ์ของการศึกษามุ่งเน้นพิจารณาไปท่ีการประหยัดค่าขนส่งก่อนและหลังการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการขนส่งเป็นส าคัญโดยมิได้เน้นรูปแบบการจัดรอบวิ่งรถมิลค์รันออกแบบวิธีรวบรวม
ข้อมูลการรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ ได้เก็บท้ังข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยแหล่งข้อมูล
ของงานวิจัยมาจาก 1 แหล่ง คือ 

      3.3.1 สหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัด 
 4. ข้อมูลปฐมภูมิ(ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งรูปแบบปัจจุบัน) 
  4.1 ราคาค่าใช้จ่ายแต่ละรอบเท่าไหร่ 
  4.2 จ านวนรอบท่ีรับน้ านมดิบในปัจจุบันเป็นกี่รอบต่อวัน 
  4.3 ระยะทางระหว่างสหกรณ์โคนมปากช่องจ ากัดกับฟาร์มสมาชิกชองโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคจ านวน 38 ฟาร์ม 
5. ข้อมูลทุติยภูมิ 
  5.1 ข้อมูลอีกประเภทท่ีช่วยสนับสนุนงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาเพิ่มเติมคือ ข้อมูล 
ทุติยภูมิซึ่งมีแหล่งข้อมูลดังนี้ 
   5.1.1 หนังสือ บทความ งานวิจัย และวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ 
และรูปแบบการขนส่งแบบมิลค์รัน 
   5.1.2 ข้อมูลการพยากรณ์ในการรับน้ านมดิบระยะเวลา 3 เดือนต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2561ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล(ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลมีดังนี้) 
  6.1 คัดเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  6.2 รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นต้น 
  6.3 หลักการและทฤษฎี รวบรวมข้อมูลท้ังจาก บทความ งานวิจัย หนังสือ และวารสารจาก

แหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล(การประมวลผลของการศึกษานี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้) 
  7.1 น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เปรียบเทียบการขนส่งรูปแบบปัจจุบัน

กับรูปแบบการขนส่งใหม่แบบมิลค์รันโดยวัดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
  7.2 น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล TSP และ VRPW 
  7.3 เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ 
  7.4 สรุปผลและเสนอแนะ 
 8. สรุปผลการศึกษา 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลนั้น จะน าเสนอข้อมูลด้วยตารางและค า

บรรยายเพื่อน าไปสู่การสรุปและจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
เขียนกระบวนการด าเนินการวิจัย  
8.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
8.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
 8.3 ระบุเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัยอย่างครบถ้วน 
 8.4 ระบุข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 
การวิ จัยครั้ งนี้ จึงได้ท าการเลือกศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการรับน้ านมดิบของโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพน้ านมโคโดยน าทฤษฎีของการจัดเส้นทางแบบ(vehicle routing problem with time 
windows) เป็นการแก้ปัญหาการขนส่งภายใต้ข้อจ ากัดของลูกค้าแต่ละรายว่าจะรับสินค้าได้ภายในเวลาใด 
โดยใช้รถหกล้อในการจัดส่งจ านวน 1 คันจะมีการรับน้ านมดิบทุกๆวันต้ังแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ ท าให้เส้นทาง
การรับน้ านมดิบบางเส้นทางเกิดความซับซ้อนและปัญหาการบรรทุกน้ าหนักจนเกินอัตรา ท าให้มีระยะทาง
ในการรับน้ านมดิบท่ีเกินเวลา                                                                           

 
รูปแบบการรับ
น้ านมดิบท่ีไม่
เหมาะสม 

กระบวนการท างาน 

คน/พนักงาน 

สถานที่/เส้นทาง 

เครื่องจักร 

พนักงานขับรถมีจ านวนจ ากัด 
 

พนักงานขับรถอาศัย
ประสบการณ์เป็นหลัก 
 

พนักงานท างานตามความเคยชิน 

มีจ านวนรถที่จ ากัด 
 

ข้อจ ากัดใน 

การบรรทุก 

น้ านมดิบ 
 

ไม่มีการวางแผน
เส้นทางในการท างาน 
 

ไม่ได้รับการปรับปรงุ
กระบวนการท างาน 

ฟาร์มสมาชิกแต่ละ
ฟาร์มเส้นทางไม่
เอ้ืออ านวย 
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2. ข้อมูลการจัดเส้นทางแบบเดิม          
1. จ านวนสมาชิกฟาร์มโครงการ 38 ราย        
2. การแบ่งพื้นท่ีในการรับน้ านมดิบ 3 รอบ(วิ่งวันคู่กับวันค่ี) 

รอบที่1(วันคู่) 
เส้นทาง : ปากช่อง-1467-1970-3329-3341-3757-3065-1806-3409-3463-นิคม 
น ้าหนัก : 0 -641.0-757.9-475.2-778.9-754.6-745.9-1132.3-808.0-732.8= (6080.7 กิโลกรัม )   
ระยะทาง : 0-5-13-1-2-3-19-10-15-3-0= ( 70 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-10-19-10-5-22-13-15-8-13  
เวลาออกจากโรงงาน : 13.00 
รอบที่2(วันคู่) 
เส้นทาง : นิคม-3156-3789-3337-3733-1638-3388-3810-3059-1591-1983-3521-3595-นิคม 
น้ าหนัก : 359.7-571.3-1412.4-606.5-504.3-523.2-696.2-530.6-756.8-614.4-768.1-754.9 =(8098.4 
กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-3-3-4-1-3-1-7-1-3-5-1-6-0 = ( 38 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-8-8-15-10-9-15-10-6-8-11-10-14 
เวลาออกจากโรงงาน : 17.30 
รอบที่3(วันคู่) 
เส้นทาง : นิคม-3772-3770-3814-3860-1703-3464-3823-3835-1826-1811-นิคม 
น้ าหนัก : 738.3-899.9-870.5-490.6-845.3-549.8-650.9-511.4-884.4-979.3=(7420.5กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-8-1-1-26-1-1-1-11-1-1= ( 52 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 013-10-8-21-12-7-8-16-10-13 
เวลาออกจากโรงงาน : 22.30 
 
รอบที่1(วันคี่) 
เส้นทาง : ปากช่อง-1467-1970-3329-3341-3757-3409-3463-3714-3742-3719-3739-นิคม 
น้ าหนัก : 0 -641.0 -757.9 -475.2 -778.9 -754.6 -808.0 -732.8 -593.7 -388.1 -185.8 -465.6= 
(6581.6กิโลกรัม )   
ระยะทาง : 0-5-13-1-2-3-44-3-6-1-1-1-0= ( 80 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-10-19-10-5-22-36-13-11-7-7-10  
เวลาออกจากโรงงาน : 12.30 
รอบที่2(วันคี่) 
เส้นทาง : นิคม-3156-3789-3337-3733-1638-3388-3810-3059-1591-1983-3521-3595-นิคม 
น้ าหนัก : 359.7-571.3-1412.4-606.5-504.3-523.2-696.2-530.6-756.8-614.4-768.1-754.9=(8098.4 
กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-3-3-4-1-3-1-7-1-3-5-1-6-0 = ( 38 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-8-8-15-10-9-15-10-6-8-11-10-14 
เวลาออกจากโรงงาน : 17.00 
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รอบที่3(วันคี่) 
เส้นทาง : นิคม-3772-3770-3814-3860-1703-3464-3823-3835-1826-1811-3793-3877-3811-นิคม 
น้ าหนัก : -738.9-899.9-870.5-490.6-845.3-549.8-650.9-715.3-922.2-518.8=(7202.1กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-8-1-1-26-1-1-1-13-2-4-0= ( 58 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-13-10-8-21-12-7-8-7-11-13 
เวลาออกจากโรงงาน : 21.30 
ตาราง 1  เส้นทางในการรับน้ านมดิบแต่ละบ้าน 
ล าดับท่ี เบอร์ถัง ช่ือสมาชิก ล าดับท่ี เบอร์ถัง ช่ือสมาชิก 
1 1467 สว่าง  ศรีสุวรรณ 20 3521 รุ่งทิวา  ขวัญดี 
2 1591 ขันแก้ว  เกตุปล่ัง 21 3595 สุนีย์ จิตคติ 
3 1638 สยาม  สีลาน 22 3714 จงกล  โคมจันทึก 
4 1703 เอนก ดวงจันทร 23 3719  ลัดดาวรรณ์  อินทสุวรรณ ์
5 1806 จ าเนียร    แก่นทอง 24 3733 อังคณา   คงยุทธ 
6 1811 สมชาย    งอนสันเทียะ 25 3739 ถวิล พวงพันธ์  
7 1826 ประสิทธิ์    งอนสันเทียะ 26 3742 ยุพิน ท่อนพุดซา  
8 1970 ชูชาติ  ระย้า 27 3757 ส าเริง   บุญเล้ียงมา 
9 1983 อาริยา  ทะวะรุ่งเรือง 28 3770 รัฐธีร์ บุญอยู่ 
10 3059 ฐานิต โสวรรณ ี 29 3772 อดิศร บุญอยู่ 
11 3065 วันทอง  วงศ์ค า 30 3789 สุพิสา  บุญประเสริฐ 
12 3156 นภา  พรหมศิลป ์ 31 3793 แพร โสมาทิตย์ 
13 3329 ศิวกร    ตุ่นกลาง 32 3810 ช านาญ เฟื่องเดช 
14 3337 บงกช  ช้างทอง 33 3814 อนนท์ ภารวงค์ 
15 3341 กาญจนา  อินทรชาติ 34 3823 อัจฉรา ดวงจันทร์ 
16 3388 สิริประภา นามวงศ์ 35 3835 ตันติกร อิ่มมณี 
17 3409 วัลลภ   รุ่งเรือง 36 3860 ณัฐพนธ์ ปัญจมา 
18 3463 ไสว   พินาเสน 37 3877 สุกัญญา ท่ีจันทึก 
19 3464 นาริน  ใจบ ารุง 38 3881 อินทร์ นิลกรณ์ 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลจ านวนน้ าหนักการบรรทุกสินค้าของรถหกล้อ 

คันท่ี(ทะเบียนรถ) รอบท่ี น้ าหนัก (กิโลกรัม) 
84-8440 1-3 8600 

ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 
3. ข้อมูลการจัดเส้นทางแบบใหม่  

ท้าการสร้าง TSP (Traveling Salesman Problem) เพื่อเปรียบเทียบระยะเส้นทางโดยใช้เลข
ไมค์หน้ารถ 6 ล้อในการค านวณหาระยะจากจุดต่อจุดของบ้านสมาชิก 38 ราย 
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4. ขั นตอนการจัดเส้นทางการส่งสินค้า 
 4.1 จัดแบ่งพื้นท่ีส่งสินค้าโดยเลือกเส้นทางเดียวกัน        
  4.2 ค านวณปริมาตรน้ าหนักในการบรรทุก ต้องไม่เกิน 8,600 กิโลกรัมต่อคัน  
ตารางท่ี 5 การจัดเส้นทางการขนส่ง  

เวลาเดนิรถ

ใชเ้วลา

( กโิลกรมั ) เร ิม่ เสร็จ เร ิม่ เสร็จ เร ิม่ เสร็จ ( นาที ) เร ิม่ เสร็จ

1 1467สวา่ง  ศรสีวุรรณ 641.0 ไมม่ี 7.30 7.40 10 7.30

8 1970ขนัแกว้  เกตปุลัง่ 757.9 ไมม่ี 7.40 7.59 19

13 3329สยาม  สลีาน 475.2 ไมม่ี 7.59 8.09 10

15 3341เอนก ดวงจันทร 778.9 ไมม่ี 8.09 8.14 5

27 3757จ าเนยีร    แกน่ทอง 754.6 ไมม่ี 8.14 8.36 22

11 3065สมชาย    งอนสนัเทยีะ 745.9 ไมม่ี 8.36 8.49 13

5 1806ประสทิธิ ์   งอนสนัเทยีะ 1132.3 ไมม่ี 8.49 9.04 15

17 3409ชชูาต ิ ระยา้ 808.0 ไมม่ี 9.04 9.12 8

18 3463อารยิา  ทะวะรุง่เรอืง 732.8 ไมม่ี 9.12 9.25 13

22 3714ฐานติ โสวรรณี 593.7 ไมม่ี 9.25 9.36 11

26 3742วนัทอง  วงศค์ า 388.1 ไมม่ี 9.36 9.43 7

23 3719นภา  พรหมศลิป์ 185.8 ไมม่ี 9.43 9.50 7

25 3739ศวิกร    ตุน่กลาง 465.6 ไมม่ี 9.50 10.00 10

8459.6 ไมม่ี เตมิน ้ามนั10.30 11.00ลงนมทีส่หกรณ์นคิม 13.20 2.20

12 3156บงกช  ชา้งทอง 359.7 ไมม่ี 13.20 13.28 8

30 3789กาญจนา  อนิทรชาติ 571.3 ไมม่ี 13.28 13.36 8

14 3337สริปิระภา นามวงศ์ 1412.4 ไมม่ี 13.36 13.51 15

24 3733วลัลภ   รุง่เรอืง 606.5 ไมม่ี 13.51 14.01 10

3 1638ไสว   พนิาเสน 504.3 ไมม่ี 14.01 14.10 9

16 3388นารนิ  ใจบ ารงุ 523.2 ไมม่ี 14.10 14.25 15

32 3810รุง่ทวิา  ขวญัดี 696.2 ไมม่ี 14.25 14.35 10

10 3059สนุยี ์จติคติ 530.6 ไมม่ี 14.35 14.41 6

2 1590จงกล  โคมจันทกึ 756.8 ไมม่ี 14.41 14.49 8

9 1983 ลดัดาวรรณ์  อนิทสวุรรณ์ 614.4 ไมม่ี 14.49 15.00 11

20 3521องัคณา   คงยทุธ 768.1 ไมม่ี 15.00 15.10 10

21 3595ถวลิ พวงพันธ ์ 754.9 ไมม่ี 15.10 15.24 14

29 3772ยพุนิ ทอ่นพดุซา 738.3 ไมม่ี 15.24 15.32 8

8836.7 ลงนมทีส่หกรณ์นคิม 17.52 2.20

28 3770ส าเรงิ   บญุเลีย้งมา 899.9 ไมม่ี 17.52 18.15 23

33 3814รัฐธรี ์บญุอยู่ 870.5 ไมม่ี 18.15 18.23 8

36 3860อดศิร บญุอยู่ 490.6 ไมม่ี 18.23 18.44 21

4 1703สพุสิา  บญุประเสรฐิ 845.3 ไมม่ี 18.44 18.56 12

19 3464แพร โสมาทติย์ 549.8 ไมม่ี 18.56 19.03 7

34 3823ช านาญ เฟ่ืองเดช 650.9 ไมม่ี 19.03 19.11 8

35 3835อนนท์ ภารวงค์ 511.4 ไมม่ี 19.11 19.27 16

7 1826อจัฉรา ดวงจันทร์ 884.4 ไมม่ี 19.27 19.37 10

6 1811ตนัตกิร อิม่มณี 979.3 ไมม่ี 19.37 19.50 13

31 3793ณัฐพนธ ์ปัญจมา 715.3 ไมม่ี 19.50 19.57 7

37 3877สกุญัญา ทีจั่นทกึ 922.2 ไมม่ี 19.57 20.08 11

38 3811อนิทร ์นลิกรณ์ 518.8 ไมม่ี 20.08 20.21 13

8838.3 ลงนมทีส่หกรณ์นคิม 22.41 2.20 23.00

รอบ 2 รอบ 3 พนกังาน

ขอ้มลูบา้นสมาชกิแตล่ะบา้น ขอ้จ ากดัดา้นเวลา

ล าดบั เบอรถ์งั

 น า้หนกั

บรรทกุ 

เวลารบัสนิคา้ เวลาท างาน

ชือ่สมาชกิ

ไมส่ามารถ

ขนสง่ได้

รอบ 1

 
ท่ีมา: ผู้วิจัย, 2561 
 
รอบที1่ 
เส้นทาง : สหกรณ์ศูนย์ปากช่อง-1467-1970-3329-3341-3757-3065-1806-3409-3463-3714-3742-
3719-3739-สหกรณ์ศูนย์นิคม 
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น้ าหนัก : 0 -641.0-757.9-475.2-778.9-754.6-745.9-1132.3-808.0-732.8-593.7-388.1-185.8 
-465.6= (8459.6 กิโลกรัม )   
ระยะทาง : 0-5-13-1-2-3-19-10-15-3-6-1-1-1-0= ( 80 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-10-19-10-5-22-13-15-8-13-11-7-7-10  
เวลาออกจากโรงงาน : 13.20 
รอบที2่ 
เส้นทาง : สหกรณ์ศูนย์นิคม-3156-3789-3337-3733-1638-3388-3810-3059-1591-1983-3521-3595-
3772-สหกรณ์ศูนย์นิคม 
น้ าหนัก : 359.7-571.3-1412.4-606.5-504.3-523.2-696.2-530.6-756.8-614.4-768.1-754.9-738.3 

=(8836.7กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-3-3-4-1-3-1-7-1-3-5-1-6-8-0 = ( 46 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-8-8-15-10-9-15-10-6-8-11-10-14-13 
เวลาออกจากโรงงาน : 17.52 
รอบที3่ 
เส้นทาง : สหกรณ์ศูนย์นิคม-3770-3814-3860-1703-3464-3823-3835-1826-1811-3793-3877-3811-
สหกรณ์ศูนย์นิคม 
น้ าหนัก : 899.9-870.5-490.6-845.3-549.8-650.9-511.4-884.4-979.3-715.3-922.2-518.8   

=(8838.3กิโลกรัม) 
ระยะทาง : 0-9-1-26-1-1-1-11-1-1-13-2-4-0= ( 71 กิโลเมตร) 
เวลาเดินทาง : 0-23-8-21-12-7-8-16-10-13-7-11-13 
เวลาออกจากโรงงาน : 22.41 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งและการลดต้นทุนในการขนส่งน้ านมดิบแบบคลูล่ิงแทงค์ของสหกรณ์
โคนมปากช่องในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคแบบมิลค์รัน (Milk Run)โดยท าการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้การขนส่งไม่เหมาะสม และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการรับน้ านม
ดิบ โดยน าหลักทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบ VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time 
Windows) ข้อจ ากัดในด้านปริมาณน้ าหนักในการบรรทุกและจ านวนรถในการขนส่ง เพื่อให้การจัดเส้นทาง
มีระยะทางท่ีลดลงหรือเท่าเดิม และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในการรับน้ านมดิบบ้านสมาชิกได้ทุกหลังและ
ทุกวัน จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการจัดเส้นทางท่ีมาเหมาะสม พบว่าปัญหาเกิดข้อจ ากัด ใน
การรับสินค้าของทางสหกรณ์โคนมปากช่องและเป็นเส้นทางท่ีใช้เป็นเส้นทางเดิมยังไม่ได้มีการปรับปรุง
เส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับบ้านสมาชิกท าให้การจัดตารางการรับน้ านมดิบไม่ได้ใช้จ านวนรถไม่ได้เต็มท่ีตาม
ศักยภาพของรถ   จึงได้น าแนวทางการทฤษฎีการจัดเส้นทางมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปฏิบัติงาน ซึ่งผล
การปฏิบัติงานได้การเปล่ียนแปลงสามารถท าให้ได้ระยะทางท่ีลดลงและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแสดง
เปรียบเทียบผลการทดลองก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงการจัดเส้นทางการขนส่งผลจากการวิจัยพบว่าการ
จัดเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมท าให้จ านวนรอบในการขนส่งสินค้าลดลงได้จากเดิมท่ีวิ่งเป็นวันค่ีวันคู่
จะสามารถรับได้วันเว้นวัน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท าให้รับน้ านมดิบสมาชิกได้ทุกวันและทุกบ้าน คิดเป็น 50 % 
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และมีระยะทางเดิมในการขนส่งวันคู่อยู่ 160 กิโลเมตร วันค่ีระยะทาง 203 กิโลเมตร ระยะทางใหม่ในการ
ขนส่ง 197 กิโลเมตร ท าให้สามารถรับน้ านมดิบสมาชิกได้ทุกบ้านต่อวันและท าให้ปัญหาน้ านมค้างถังลดน้อง
ลงถึง10%และส่งผลให้ต้นทุนในการเติมน้ ามันลดจากการเติมวันต่อวันลงลงเหลือ2วันเติม1ครั้ง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. พนักงานขับรถและพนักงานตรวจสอบคุณภาพควรตรงต่อเวลามากกว่านี้ 
 2. สหกรณ์โคนมปากช่องต้องมีระบบในการวางแผนเส้นทางแทนการใช้ความช านาญเส้นทางของ

คนขับ  
เอกสารอ้างอิง 
  ระพีพันธ์ ปิตาคะโส. 2554. การจัดเส้นทางการขนส่งยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางในจังหวัดสตูล. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/3852560083 
1105648.pdf 
  วิภาวรรณ พันธุ์สังข์. 2554. ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาระบบวางแผนการขนส่งเพื่อลด
การเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า(ออนไลน์). สืบค้นจาก:http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/ 
bitstream/1234567 89/3871/1/Fulltext.pdf 
  ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร. 2557. ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการลดต้นทุนการขนส่งโดยการจัดเส้นทาง
พาหนะท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชานม(ออนไลน)์. สืบค้นจาก:https:// journal. 
pim.ac.th/uploa ds/content/2014/12/o_1984rdsj9i3112gsb6998cq g91g.pdf   
 ทิพวรรณ วิริยะสหกิจ.2558. ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการลดต้นทุนการขนส่งโดยการศึกษาประยุกต์ใช้
การขนส่งแบบมิลค์รัน (Milk run) (ออนไลน์). สบืค้นจาก: http://digital_collect.lib.buu.ac.th 
/dcms/files/56920249.pdf   
  ไพทูล สีใส, ทัดดาว ผาสุก และ จิระพร เนตรนุช. 2559. ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการวิเคราะห์
แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดปราจีนบุรี(ออนไลน)์. สบืค้นจาก: 
http://old.rmutto.Ac.th /fileupload/Wannasa%20Balsong6v5No2-so5p.pdf 
  อัครพล ชุณหเกียรต์ิสกุล. 2559. ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองการลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทขนส่ง
กรณี ศึกษาศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเพชรบุรี(ออนไลน์). สบืค้นจาก: http:// 
ethesisarchive.library.tu.ac. th/thesis/2016/TU_2016_5802031327_5   236_4123.pdf   
 
ประวัตินักวิจัย  

ช่ือ –นามสกุล  นางสาวจิระลักษณ์ ลาภสกุลวิวัฒน์ 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด   24 ธันวาคม 2538 
สถานท่ีเกิด      นครราชสีมา 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน    26/4 หมู่ 4 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 30130  
  ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี4 คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
  และซัพพลายเชน มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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บทคัดย่อ  
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานของกระบวนการช่ังน้ าหนัก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในกระบวนการช่ังน้ าหนัก และเพื่อลดอัตราระยะทางของรถโฟล์คลิฟท์ใน
กระบวนการช่ังน้ าหนัก ของบริษัท เอบีซี จ ากัด โดยใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
และใช้ทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการโดยปรับรูปแบบของพาเลทในกระบวนการช่ังน้ าหนักอะลูมิเนียม ใช้
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่ม
จับเวลาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ซึ่งท าการศึกษาต้ังแต่ มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ผลท่ีได้จากการปรับปรุงรูปแบบพาเลทในการบวนการช่ังน้ าหนัก สามารถลดกระบวนการช่ังน้ าหนักท่ี
ลดลงจากกระบวนการเดิม 6 ขั้นตอน ลดลงเป็น 4 ขั้นตอน จากการลดขั้นตอน สามารถท าให้การท างาน
ของกระบวนการช่ังน้ าหนักลดระยะเวลา 12.39 นาที/วัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการช่ัง
น้ าหนักได้ 10.94% และสามารถลดระยะทางของกระบวนการช่ังน้ าหนัก 1,469 เมตร/วัน คิดเป็น 47.08%  
ค้าส้าคัญ :  ทฤษฎีก้างปลา, ทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการ, คู่มือการปฏิบัติงาน, พาเลท 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were: 1) to study work process of weighing process 
2) to increase performance efficiency of weighing process and 3) to decrease a distance in 
weighing process case study of ABC Co., Ltd This research were using fish bone diagram for 
finding a root cause of problem, using ECRS for making simplify in weighing process by 
pallet transformed and creating work instruction to forklift worker. A sample of weighing 
slip cases were drawn from Sampling Theory of Krejcie & Morgan during January – May 
2018 The results of the research were as follow: 1) work process was decreased from 6 
steps to 4 steps that time for weighing process was decreased 12.39 minutes/day 
(performance efficiency was increase 10.94%) and 2) Distance was decreased 1,469 
meters/day (47.08%) 

Keywords : Fish Bone Diagram, ECRS, Work Instruction, Pallet 
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บทน้า 

บริษัท ABC จ ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะลูมิเนียมซึ่งทางบริษัทได้ท าการผลิตแท่ง
อะลูมิเนียมและอัดขึ้นรูปเป็นกรอบประตู หน้าต่าง ซึ่งบางครั้งสินค้าท่ีผลิตไม่ได้มาตรฐานจะถูกน ามาท าการ
ขึ้นรูปใหม่ โดยจะมีกระบวนการช่ังน้ าหนักของอะลูมิเนียมที่ต้องการรอขึ้นรูปใหม่ 

ปัจจุบันบริษัท ABC จ ากัด มีแผนกหล่อ ท่ีท าหน้าท่ีในการหล่ออลูมิเนียม โดยแบ่งวัตถุดิบในการ
หล่ออะลูมิเนียมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของวัตถุดิบท่ีน ามาหล่อและส่วนของเสียท่ีน ามาท าการหล่อใหม่ ใน
ปัจจุบันเครื่องช่ังน้ าหนักภายในแผนกหล่อนั้นจะมีพนักงานยกสินค้ามาช่ังน้ าหนัก แล้วน าไปพิมพ์ใบช่ัง
น้ าหนักท่ีเรียกว่าใบช่ังน้ าหนัก โดยตัวพาเลทเหล็กมีลักษณะรูปทรงยาว มีล้อจ านวน 2 ล้อ ซึ่งระยะทางจาก
ต าแหน่งท่ีวางพาเลทไปยังเครื่องช่ังน้ าหนักนั้นค่อนข้างมีระยะทางท่ีไกล ซึ่งพนักงานท่ีท าหน้าท่ีช่ังน้ าหนัก
อะลูมิเนียม จะต้องท าการยกอะลูมิเนียมมาวางไว้บนพาเลทเหล็ก จากนั้นขับรถโฟล์คลิฟท์อ้อมพาเลทเหล็ก
เพื่อลากพาเลทไปยังเครื่องช่ังน้ าหนักของแผนกหล่อ ซึ่งจะท าให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน 
รวมถึงการท างานซ้ าซ้อนและยังก่อให้เกิดระยะของรถโฟล์คลิฟท์ในการอ้อมไปลากพาเลทเหล็ก 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของระยะทางในการเคล่ือนย้ายพาเลทเป็นเวลานาน
รวมถึงกระบวนในการท างานนั้นเกิดความซับซ้อน หรือก่อให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน 
รวมถึงขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยต้องการปรับปรุงพาเลทเหล็ก
ใส่อะลูมิเนียมในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการช่ังน้ าหนักง่ายข้ึนกว่ากระบวนการเดิมและยังสามารถ
ตัดกระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกไปได้รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและกระบวนการช่ังน้ าหนัก
อะลูมิเนียมของบริษัท ABC จ ากัด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานการช่ังน้ าหนัก บริษัท ABC จ ากัด 
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการเคล่ือนย้ายพาเลทเหล็กไปช่ังน้ าหนักของ บริษัท ABC จ ากัด 
3. เพื่อลดระยะทางการเคล่ือนย้ายพาเลทเหล็กไปช่ังน้ าหนักของ บริษัท ABC จ ากัด 

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ศึกษากระบวนการท างานการเคล่ือนย้ายสินค้าไปช่ังน้ าหนักโดยระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 
– 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือนและท าการปรับปรุงโดยจัดท าพาเลทเหล็กขึ้นมา
ใหมข่องแผนกหล่อ บริษัท ABC จ ากัด 

1. ขั้นตอนการท้างานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการช่ังน้ าหนักแผนกหล่อ  

ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเคล่ือนย้ายสินค้า/ศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
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ภาพท่ี 1 การด าเนินงานวิจัย           

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร 
ข้อมูลใบบิลของกระบวนการช่ังน้ าหนัก ย้อนหลัง 1 ปี ค่าเฉล่ียต่อวันได้ท่ี 65 รอบ/วัน ท าการวัดผล 

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 65×12=780 รอบ, ประชากร คือ 780 รอบ 
 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
เก็บข้อมูลก่อนปรับปรุงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ น าค่าเฉล่ียต่อวันคูณด้วย 12 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะได้

ค่าดังต่อไปนี้ 65×12=780 รอบ ผู้วิจัยได้ท าการหาจ านวนสุ่มโดยใช้ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน 
และท าการค านวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 
 
 
 
โดย   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
    = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (  = 3.841) 
             = สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด    = 0.5) 
                     = ขนาดของประชากร  
 
เมื่อแทนค่ากับข้อมูล     

                             
 

 

   

ศึกษาการออกแบบพาเลทเหล็กโดยใช้โปรแกรม Sketch Up  
 

เก็บและรวบรวมข้อมูล ลงส ารวจพื้นท่ี เก็บข้อมูลระยะเวลาหลังการ
ปรับปรุง 

เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 

เลือกแก้ปัญหาจากสาเหตุแล้วเก็บระยะเวลาก่อนการปรับปรุง และใช้ 
ECRS เข้าไปปรับปรุงกระบวนการท างาน 

𝑛 =
748.995

2.90775
 

𝑛 =
(3.841)(780)(0.5)(1 − 0.5)

(0.05) (780 − 1) + (3.841)(0.5)(1 − .0.5)
 

𝑛 = 257.58  ≈ 258    

𝑛 =
𝑥 𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑥 𝑝(1 − 𝑝)
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 

 

(1) 
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จากผลการแทนค่าสูตรของทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน พบว่าในการเก็บข้อมูลนั้นต้อง
ท าการเก็บเป็นจ านวน 258 รอบ ซึ่งใช้เวลา 2 สัปดาห์ หรือสามารถคิดเฉล่ียต่อวันได้ดังต่อไปนี้  

 
 
 
จากผลการค านวณจ านวนวันในการสุ่ม คิดเป็น 22 รอบ/วัน ในการจับเวลาเพื่อหาค่าเฉล่ียระยะ 

เวลาในการเคล่ือนย้ายอะลูมิเนียมทั้งก่อนและหลังปรับปรุง 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1 แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นจากกระ 
บวนการช่ังน้ าหนัก (วันรัตน์ จันทกิจ, 2556) 

3.2 ทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการ (ECRS) โดยผู้วิจัยได้ใช้หลักการ 2 ตัว ในการปรับปรุงในงาน 
วิจัยคือการก าจัด (Eliminate) เป็นการตัดขั้นตอนกระบวนการช่ังน้ าหนักท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
และการท าให้ง่าย (Simplify) เป็นการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น
และสะดวกขึ้น (ประเสริฐ อัครประถมพงศ์, 2552) 

3.3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อท าการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรายละเอียดการ
ขับรถโฟล์คลิฟท์ในกระบวนการช่ังน้ าหนัก (เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์, 2554) 

3.4 ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพื่อท าการหาจ านวนครั้งในการ
จับระยะเวลาในการปรับปรุงรูปแบบพาเลท (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นได้มาจากการส ารวจสังเกตการณ์ และสอบถามผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการช่ัง

น้ าหนัก เพื่อเอามาวิเคราะห์แผนผังก้างปลา 
4.2 การเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงและหลังปรับปรุง ในเรื่องของการจับเวลาและระยะทางของ

กระบวนการช่ังน้ าหนัก เป็นจ านวน 258 รอบ 
4.3 การเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และช่วงการปรับปรุงรูปแบบพาเลท

เหล็กเดือน มีนาคม และเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการช่ังน้ าหนัก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ช่ังน้ าหนักของรถโฟล์คลิฟท์ บริษัท ABC จ ากัด โดยใช้หลักทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการ (ECRS) โดย
ผู้วิจัยได้ใช้ 2 ตัว คือ Eliminate คือ การก าจัดการตัดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป
และ Simplify คือ การท าให้ง่ายปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้นและสะดวก
ขึ้น และได้ท าคู่มือการปฏิบัติงานของการใช้พาเลทเหล็ก ทางผู้วิจัยจึงศึกษาและจับเวลาและระยะทาง เพื่อ
เปรียบเทียบผลความส าเร็จในการลดระยะเวลา และลดระยะทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา 

𝑛 =
258

12
 

𝑛 = 21.5      ≈ 22 

(5) 
 

 
 

(6) 
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ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 

 จากภาพท่ี 2 ปัจจัยของสาเหตุต่างๆ ของปัญหามีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 รายละเอียดแผนผังก้างปลา 

ประเภท สาเหตุ ค้าอธิบาย 

วัสดุ อุปกรณ์ 
พาเลทไม่ เหมาะสมกับ
สถานท่ีท างาน 

โดยตัวพาเลทเหล็กกับทางเข้าทางประตู ไม่มีความ
เหมาะสมกันซักเท่าไรเพราะ ทางประตูท่ีจะเข้าไปยัง
เครื่องช่ังน้ าหนักนั้นมีความกว้างพอท่ีจะเข้าไปอีกแบบ 

คนงาน 

พนักงานไม่ เห็นความ  
ส าคัญของตัวพาเลทเหล็ก 

พนักงานไม่เห็นความส าคัญกับตัวพาเลท เพราะชินกับ
การท างานแบบเดิม 

พนักงานท างานแบบเดิมๆ 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

พนักงานส่วนใหญ่จะท างานแบบเดิมๆ โดยไม่มีการพลิก
แพลงงานจึงท าให้คุณภาพงานอยู่กับท่ีไม่มีการพัฒนา 

 
กระบวนการ

ท างาน 

ไม่มีคู่มือการปฎิบัติงาน ไม่มีคู่มือในการยกตัวสินค้าไปยังเครืองช่ังน้ าหนัก 

การช่ังน้ าหนักมีหลาย
ขั้นตอน 

พนักงานขับรถโฟคลิฟนั้นต้องมีการขับอ้อมไปยังอีกด้าน
ของตัวพาเลทเหล็กจึงท าให้เกิดกระบวนการช่ังน้ าหนักมี
หลายข้ึนตอน 

จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

หลังจากการชั่งน้ าหนักแล้วพนักงานจะท าการปริ้นใบสลิป
ท่ีห้องพิมพ์แล้วน้ าสลิปวางในล้ินชัก โดยไม่มีการแบ่งแยก
ประเภทจึงท าให้ยากต่อพนักงานคีย์ข้อมูลต้องมีการคัดแต่
ละประเภทก่อนท่ีจะคีย์เข้าในระบบ 

สถานท่ี 
เส้นบ่งบอกท่ีวางตัวพา
เลทเหล็กไม่ชัดเจน 

เส้นบ่งบอกต าแหน่งการวางพาเลทนั้นมีการเปล่ียนแปลง 
โดยท่ีไม่มีการลบเส้นเดิมออกไป ซึ่งท าให้การวางพาเลท
เกิดความผิดพลาดหรือไม่ตรงต าแหน่ง 

 
2. การเปรียบเทียบรูปแบบพาเลทเหล็กก่อนและหลังปรับปรุง  

2.1 รูปแบบของพาเลทเหล็กก่อนการปรับปรุง  
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 มีลักษณะตัวพาเลทเหล็กท่ีมีรูปทรงยา และมีล้อเพื่อท าการลากไปยังเครื่องช่ังน้ าหนัก 2 ล้อขาเหล็ก
จ านวน 2 ขา โดยมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ของตัวพาเลทเหล็ก 112 x 395 x 35 เซนติเมตร และน้ าหนัก
ของตัวพาเลทเหล็กอยู่ท่ี 458 กิโลกรัม ส าหรับตัวชิ้นงานอะลูมิเนียม ท่ีมาช่ังน้ าหนักวางบนพาเลทเหล็กจะมี
ขนาดความยาวแตกต่างออกไปขนาดส้ันสุด 80 เซนติเมตร และความยาวสุด 600 เซนติเมตร ตัวพาเลท
เหล็กมีลักษณะดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 ภาพพาเลทเหล็กก่อนการปรับปรุง 
 

2.2 รูปแบบของพาเลทเหล็กหลังการปรับปรุง  
 มีลักษณะของตัวพาเลทรูปแบบการท างานเหมือนพาเลทท่ัวไปโดยสามารถน างาของรถโฟล์คลิฟท์ 
เสียบแล้วท าการยกไปต าแหน่งท่ีต้องการได้ โดยมีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง อยู่ท่ี 185 x 125 x 70 
เซนติเมตร โดยใช้เหล็กรางน้ า ขนาด 200 x 80 มิลลิเมตรความหนา 7.5 มิลลิเมตร และเหล็กรางน้ าขนาด 
150 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 6 มิลลิเมตร เหล็กรางน้ า ขนาด 75 x 40 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร โดย
ตัวพาเลทสามารถรับน้ าหนักได้ 2.5 ตัน โดยมีลักษณะดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ภาพพาเลทเหล็กหลังการปรับปรุง 
3. การเปรียบเทียบกระบวนการช่ังน้้าหนักก่อนและหลังปรับปรุง 

3.1 กระบวนการช่ังน้ าหนัก ก่อนการปรับปรุง 

 

ภาพที่ 5 กระบวนการในการช่ังน้ าหนัก ก่อนปรับปรุง 
จากภาพท่ี 5 ขั้นตอนก่อนการปรับปรุงกระบวนการช่ังน้ าหนัก พนักงานคนขับโฟล์คลิฟท์ท าการยก 

อะลูมิเนียม มาวางไว้บนพาเลทเหล็ก แล้วพนักงานโฟล์คลิฟท์ท าการลากตัวพาเลทเหล็กจะมีอยู่ 6 ขั้นตอน 
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 กระบวนการการเคล่ือนย้านพาเลทเหล็กในรูปแบบเดิม 

ขั้นตอน 
ระยะทาง  

(เมตร)  
1. พนักงานท าการขับรถโฟล์คลิฟท์ ถอยหลังไปด้านซ้ายของตัวพาเลทเหล็ก 11.3 
2. พนักงานท าการขับรถยกเดินหน้า แล้วท าการยกงาขึ้นให้ตัวพาเลทเหล็ก ด้านท่ีไม่มีล้อ

ขึ้นมา 15-20 เซนติเมตร 
3.0 

3. พนักงานท าการขับรถโฟล์คลิฟท์ ลากตัวพาเลทเหล็กไปท่ีเครื่องช่ังน้ าหนัก  9.7 
4. พนักงานท าการขับรถโฟล์คลิฟท์ ยกตัวพาเลทเหล็กขึ้น 15-20 เซนติเมตร ท าการถอย

หลังในทอศทางตรง 
9.7 

5. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ น างารถโฟล์คลิฟท์ลง 15-20 เซนติเมตร ท าการถอยหลังใน
ทิศทางตรง 

3.0 

6. พนักงานท าการขับรถโฟล์คลิฟท์ เดินหน้าไปด้านขวาของตัวพาเลทเหล็ก 11.3 
รวม 48.0 

 จากตารางท่ี 1 กระบวนการช่ังน้ าหนัก โดยผู้วิจัยได้วัดระยะทางของรถโฟล์คลิฟท์ต้ังแต่การวาง
อะลูมิเนียมไว้บนพาเลทจนถึงช่ังน้ าหนักอะลูมิเนียมจนแล้วเสร็จ เป็นระยะทางอยู่ท่ี 48 เมตร/รอบ  

3.2 กระบวนการช่ังน้ าหนัก หลังการปรับปรุง 
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ภาพที่ 6 ภาพการออกแบบสภาพหลังการปรับปรุง 

 
จากภาพท่ี 6 การปรับปรุงกระบวนการช่ังน้ าหนัก ในการยกสินค้าอะลูมิเนียม มาช่ังน้ าหนักท่ีเครื่อง

ช่ังน้ าหนักนั้น พนักงานคนขับรถโฟล์คลิฟท์ท าการยกอะลูมิเนียม มาวางไว้บนพาเลทเหล็ก แล้วพนักงานขับ
รถโฟล์คลิฟท์ท าการยกตัวพาเลทเหล็กขึ้นพร้อนตัวสินค้าท่ีอยู่บนพาเลทเหล็ก โดยเริ่มจากลูกศรสีเหลืองคือ
ขาเข้า และสีน้ าเงินคือขาออก โดยจะมีรายละเอียดอยู่ 4 ขั้นตอน ดังตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 กระบวนการการเคล่ือนย้านพาเลทเหล็กในรูปแบบหลังปรับปรุง 

ขั้นตอน ระยะทาง 
 (เมตร)  

1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ท าการยกตัวพาเลทเหล็กขึ้น ประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้ว
ถอยหลังไปด้านซ้ายของตัวรถโฟล์คลิฟท์  

3.0 

2. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ท าการขับรถยกเดินหน้าไปท่ีเครื่อง ช่ังน้ าหนัก แล้วท าการ
วางตัวพาเลทลง 

9.7 

3. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ท าการยกตัวพาเลทเหล็กขึ้น ประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้ว
ถอยหลังในทอศทางตรงของตัวรถโฟล์คลิฟท ์

9.7 

4. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ท าการขับรถยกเดินหน้าไปท่ีเครื่องช่ังน้ าหนัก แล้วท าการ
วางตัวพาเลทลง 

3.0 

รวม 25.4 
จากตารางท่ี  กระบวนการช่ังน้ าหนัก โดยผู้วิจัยได้วัดระยะทางของรถโฟล์คลิฟท์ต้ังแต่การวาง

อะลูมิเนียมไว้บนพาเลทจนถึงช่ังน้ าหนักอะลูมิเนียมจนแล้วเสร็จ เป็นระยะทางอยู่ท่ี 25.4 เมตร/รอบ  
4. ผลเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุง 

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบระยะทางและระยะเวลาท่ีลดลง 
 ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง ลดลง คิดเปอร์เซ็นต์ 

ระยะทาง (เมตร/รอบ)  48.00 25.40 22.60 47.08 
เวลา (วินาที/รอบ)  106.82 95.13 11.69 10.94 

 
5. คู่มือการปฎิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานนั้นผู้วิจัยได้มีการออกแบบส าหรับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ให้ออกมาดูง่าย อ่าน 

ง่าย ว่ามีกระบวนการเส้นทางวิ่งของรถโฟล์คลิฟท์เป็นอย่างไรบ้าง และบ่อบอกลักษณะของตัวพาเลทเหล็ก
ว่ามีอะไรบ้าง ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 คู่มือการใช้งานตัวพาเลทเหล็กช่ัง SCRAP  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลท่ีได้ผู้วิจัยได้น าหลักการทฤษฎีท่ีท าการศึกษาน ามาประยุกต์ใช้จริงบริเวณเครื่องช่ังน้ าหนัก
แผนกหล่อ บริษัท ABC โดยได้จัดท าตัวพาเลทเหล็กขึ้นมาใหม่ให้มีกระบวนการช่ังน้ าหนักท่ีสะดวกสามารถ
ลดระยะเวลาและระยะทางในการเคล่ือนท่ีของตัวสินค้าได้ พร้อมจักท าคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อให้พนักงาน
ขับรถโฟล์คลิฟท์ท างานให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถวัดค่าเฉล่ียต่อรอบได้ดังต่อไปนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบจากก่อนและหลัง โดยระยะเวลาการสุ่ม 12 วัน หรือจ านวนสุ่มอยู่ท่ี 22 รอบ/วัน 
หรือรวมทั้งหมด 258 รอบ สามารถลดระยะทางของรถโฟคลิฟได้ถึง 1,469 เมตร/วัน หรือ 536 กิโลเมตร/ปี 
คิดเป็น 47.08% และสามารถลดระยะเวลาในการโหลดสินค้าไปช่ังน้ าหนักได้ 12.39 นาที/วัน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการช่ังน้ าหนักได้ 10.94% 

 
ข้อเสนอแนะ  

ในการปรับรูปแบบของพาเลทนั้นสามารถลดระยะเวลาและระยะทาง พร้อมลดกระบวนการช่ัง
น้ าหนักได้ ถ้าผู้วิจัยสนใจหรือมีแนวคิดท่ีต้องการจะปรับปรุงเรื่องของกระบวนการในการท างาน ในตัวพา
เลทสามารถน ารูปแบบพาเลทดังกล่าวไปประยุทธ์ใช้ในงานวิจัยอื่นๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี   และ 2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดนนทบุรี ตัวอย่างเป็นครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 313 คน สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 0.91 ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 
จ านวน 289 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.33 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน   
  ผลการวิจัย พบว่า  1) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  มีระดับพฤติกรรมนวัตกรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง ส่วนปัจจัยด้าน
การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมใดๆของครู 
ค าส าคัญ :   พฤติกรรมนวัตกรรม, แรงจูงใจในตนเอง, การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม 

 
 Abstract 

 
  The objectives of this research were to 1) study the level of innovative behavior of 
teachers in secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 3 
Nonthaburi Province and 2) study factors affecting innovative behavior of teachers in 
secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 3 Nonthaburi 
Province .The sample were 313 teachers in secondary schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 3 Nonthaburi Province selected by 
stratified random sampling. Research instrument was quesionair with reliability 0.91. The 
289 completed questionnaires, or 92.33%, were analyzed in terms of percentage, mean, 
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standard deviation, Pearson product moment correlation, and stepwise multiple regression 
analysis. 
  The findings were as follows. 1) Teachers in secondary schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 3 Nonthaburi Province had innovation behavior 
overall and in each aspect at a high level. 2) The factor that most affected innovative 
teacher behavior were self-motivation. While, for the administrator supporting factor were 
no affected at all.  
Keyword:  Innovative Behavior, Self-Motivation, Administrator Supporting 
 
บทน า 
  แนวโน้มของการพฒันาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมซึ่งจะเป็นพืน้ฐานในการ
พัฒนา การแข่งขัน หรือแม้กระท่ังการด ารงชีวิตอยู่ของพลเมือง  รัฐบาลไทยมีนโยบายการขับเคล่ือน
ประเทศให้ไปสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี ค.ศ. 2036 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: 2560)  จ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนพลิกโฉมจากการขับเคล่ือน
แบบเดิมมาเป็นการขับเคล่ือนบนฐานนวัตกรรม (Innovation-driven) ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้มีการผลักดันนโยบายการ  ปรับเปล่ียนประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 
4.0 โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อจะขับเคล่ือนประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพสูง 
  แผนการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเป็นองค์กรท่ี
ส าคัญในการให้ความรู้ทางวิชาการ รวมถึงมีส่วนในการปลูกฝังพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้ตรงตามความ
คาดหวังของสังคม จึงเป็นความท้าทาย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
เชิงนวัตกรรม หรือการน าพฤติกรรมนวัตกรรมท่ีมอียู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดกระบวนการทางการ
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2556 - พ.ศ. 2561 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: 2556) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ โดยก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมนวัตกรรม 
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของราชการให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและยกระดับศักยภาพทางการ
แข่งขัน พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อการขยายผลการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยก าหนดยุทธศาสตร์ผลิต
และพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งหวังให้
ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพฒันาในด้านคุณภาพ และ
ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
  พฤติกรรมนวัตกรรม หรือ Innovative Behavior สามารถอธิบายได้ว่า เป็นกระบวนการท่ี สร้าง
แนวคิดใหม่ สร้างสรรค์ พัฒนา ประยุกต์ใช้ ส่งเสริมให้ตระหนักและปรับเปล่ียนโดยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Thurlings, T.Evers, Vermeulen: 2014)  การท่ีสังคมฐานความรู้มีการ
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แข่งขันอย่างเข้มข้น นวัตกรรมถือเป็นส่ิงส าคัญส าหรับความยั่งยืนและความส าเร็จ  นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นกับครู
นั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของครูในโรงเรียน ดังนั้นพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมของครูจึงมีความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้และการถ่ายทอดไปสู่เด็ก ซึ่งจะส่งผลไปถึงความก้าวหน้า ในอาชีพและความส าเร็จ พฤติกรรม
นวัตกรรมของครูจึงเป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา ดังนั้น พฤติกรรมนวัตกรรม
ควรเป็นหัวใจส าคัญของวิชาชีพครู นอกจากนี้การส่งเสริมพฤติกรรมนวัตกรรมของครู ส่ิงส าคัญคือต้องทราบ
ว่าปัจจัยใดมีผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมในโรงเรียน  
  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีกล่าวมาข้างต้น รัฐบาลไทยจึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมการ
พัฒนาประชากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีความคาดหวังถึงคุณลักษณะ ของ
ประชากรให้มีพฤติกรรมนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ครู คือบุคคลส าคัญท่ีต้องมีพฤติกรรม 
นวัตกรรม ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใหม่ และเป็นจุดเริ่มต้นและปลูกฝัง พฤติกรรมนวัตกรรมของนักเรียนเพื่อให้มี
ความสามารถในการปรับตัวและก้าวทันการปรับเปล่ียน  หน่วยงานทางการศึกษาจึงต้องขับเคล่ือนให้การจัด
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งการท่ีจะส่งเสริม/พัฒนาพฤติกรรม
นวัตกรรมส าหรับครู จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านองค์กร คือ 
การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม บรรยากาศการท างานเอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรม และ
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และแรงจูงใจในตนเอง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มี
โรงเรียนท้ังหมด 18 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร บริบทของโรงเรียนอยู่ในชุมชนเมือง ใกล้เมือง
หลวง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังในเรื่องความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ทุกโรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีประสบการณ์ มีแนวคิดท่ีทันสมัยทันต่อการเปล่ียนแปลง 
เป็นผู้น าทางด้านพฤติกรรมนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของคร ูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการส่งเสริม/พัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรมของครูในโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด ส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย  
  1.  ปัจจัยด้านด้านการสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม ส่งผลต่อ พฤติกรรมนวัตกรรมของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
  2.  ปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม ส่งผลต่อ พฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียน
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มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
  3. ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ส่งผลต่อ พฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
  4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง ส่งผลต่อ พฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ขอบเขตเนื้อหา 
    ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาของการวิจัยไว้ ดังนี้  
 1.1 ตัวแปรอิสระ  คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรม ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
สังเคราะห์แนวคิดของ Thurlings, T.Evers and Vermeulen (2014), ธนกฤต  แซ่โค้ว (2557)  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ดังนี้ 1) การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม 2) บรรยากาศการท างานด้าน
นวัตกรรม 3) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 4) แรงจูงใจในตนเอง  
   1.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมนวัตกรรม ซึ่งได้จากแนวคิดของ Kleysen and Street (2001 
อ้างใน พรทิพย์ ไชยฤกษ์, 2555: 50) ซึ่งประกอบด้วย  1) พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาส 2) พฤติกรรม
ด้านความคิดริเริ่ม 3) พฤติกรรมด้านการเป็นผู้น าความคิด 4) พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้  
  น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรได้ดังนี้  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
  2. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ไว้ คือ  
   2.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1,747 คน   
  2.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 313 คน คน  โดยใช้ตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling)   
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น  3  ตอน  คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของครู ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา    
ประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมนวัตกรรมของครู มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน  
ประมาณค่า (rating  scale) 5 ระดับตามวิธีของ Likert   

   ตอนท่ี 3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรม ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร ด้าน
นวัตกรรม บรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และแรงจูงใจในตนเอง มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับตามวิธีของ  Likert  
  4.  การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
      4.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
นวัตกรรมของคร ูและวิธีสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ให้ครอบคลุมกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
  4.2  หาคุณภาพของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ด้านเนื้อหา ภาษา การประเมินผล โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item – Objective Concurrence หรือ IOC) ได้ค่า = 0.98 และน าไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับครูโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) 
ของแบบสอบถาม ท้ังฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha  coefficient)  
Cronbach (1970 อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด: 2545) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกฉบับ 
  5.2 บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการ
วัดระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามท่ีใช้มาตรวัดแบบสเกลตามวิธีของ Likert โดยให้คะแนน
ตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 5.3 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาคะแนนเฉล่ีย และแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถาม
ท่ีใช้ในระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป หาค่าสถิติ ดังนี้  

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้   สถิติ
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมนวัตกรรมของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีวิเคราะห์ 
ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อดูค่าการกระจายเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม น า
ค่าเฉล่ีย ( x ) ท่ีได้ไปพิจารณากับเกณฑ์และแปลผลช่วงคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดับ 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นของครูต่อปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อดูค่าการกระจายเป็น
รายข้อ รายด้าน และโดยรวม น าค่าเฉล่ีย ( x ) ท่ีได้ไปพิจารณากับเกณฑ์และแปลผลช่วงคะแนนเฉล่ียเป็น 5 
ระดับ 
    การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี  โดยท าการทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  โดยใช้เทคนิควิธี 
stepwise  
 
ผลการวิจัย  

 1. ระดับพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาสและพฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นล าดับแรกเท่ากันท้ัง
สองด้าน รองลงมาเป็นพฤติกรรมด้านความคิดริเริ่ม และอันดับสุดท้ายคือพฤติกรรมด้านการเป็นผู้น า
ทางด้านความคิด  

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และอันดับสุดท้าย คือปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 

2.  ปจัจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครู  
   ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง และปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนวัตกรรมของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง มี
อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
ร่วมกันเท่ากับ  .428  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 และข้อท่ี 4 ส่วนปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง และปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม ไม่ส่งผลใด ๆ ต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของ
ครู ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 1 และข้อท่ี 3 สามารถเขียนสมการโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพที่ 2 
 

 

 

ภาพที่ 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา  
               สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยรวม  พบว่าอยู่ในระดับมาก เพราะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 (จังหวัดนนทบุรี – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับ
สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ ดังนั้นจึงมีโครงการในการพฒันาศักยภาพครูอยู่เสมอ รวมถึงบริบทของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (จังหวัดนนทบุรี) อยู่ในเขตชุมชนเมืองท่ีมีความพร้อมในการจัดการศึกษา
สอน ครูคือผู้ท าหน้าท่ีหลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียน ต้องท าการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรโูดยการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองใหทั้นต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน
มากท่ีสุด  
  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มี
พฤติกรรมนวัตกรรมด้านการแสวงหาโอกาส และพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะครูต้องแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อหากระบวนการ
คิดและน าส่ิงใหม่ๆ มาใช้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันต่อบริบทของสังคม การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาปรับปรุงผลงาน การ
เผยแพร่ผลงานรวมถึงการเชิญชวนให้ร่วมสร้างนวตักรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mess Mann (2012: 
65) ท่ีท าการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดส าหรับพฤติกรรมการท างานท่ีสร้างสรรค์: การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่จากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเยอรมัน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการแสวงหาโอกาสมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดส าหรับทุกมิติของพฤติกรรมการท างานท่ีเป็นนวัตกรรม โดยเฉพาะครูผู้สอนค่าท่ีได้มีโอกาสสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kirton (1994:  10-11 อ้างใน นาฎวดี จ าปาดี, 2554) ท่ีว่าลักษณะของผู้ท่ีมี
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องเป็นผู้ท่ีมองหาโอกาส คิดริเริ่มส่ิงใหม่ๆ คิดวิเคราะห์บูรณาการ
ความคิด น าเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ รวมถึงชักจูงให้ผู้อื่นมาทดลองใช้ส่ิงท่ีตนพัฒนาขึ้นมาได้  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางในการในการก าหนด competency คนในองค์กรท่ีเป็นตัวชี้วัดในการ
พัฒนาคุณลักษณะใหม่ของพนักงานของ จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2561) กล่าวไว้ว่าพนักงานต้องแสวงหา
เทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงาน การทดลองส่ิงใหม่ และพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงได้ในทันทีท่ีเห็นผลว่าดี เรียนรู้วิทยาการและความก้าวหน้าใหม่ๆ และฝึกฝนน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
  ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครใูนภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้ 1) ด้านแรงจูงใจในตนเอง เช่น ความส าเร็จในการท างานเกิดเป็นแรงจูงใจให้เกิด
ความคิดเพื่อการสร้างสรรค์งานใหม่ การที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน การให้อ านาจและความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจ รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพครูเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมนวัตกรรม  
2) ด้านการเรียนรู้ด้านการน าตนเอง  เช่น การท่ีได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม การที่ได้วางแผน
และก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การท่ีได้แสวงหาความรู้จากแหล่งทรัพยากรท่ีหลากหลาย 
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และการประเมินตนเองอยู่เสมอ 3) ด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม เช่น ความเป็นมิตรและให้
ความร่วมมือ โครงสร้างขององค์กรมีความสะดวกในการประสานงาน ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผู้ค าปรึกษาท่ีดี การได้รับการยอมรับและนโยบายท่ีมุ่งเน้นให้ครูสร้างนวัตกรรม 
และ 4) ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม เช่น การจัดให้มีแหล่งสืบค้นความรู้ทางนวัตกรรมท่ี
หลากหลาย จัดให้มีการอบรม สัมมนาทางด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์สนับสนุนให้ครูไป
ศึกษาเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมระหว่างเพื่อนครู  
การให้รางวัลตอบแทนและส่งเสริมครูที่มีผลงานด้านนวัตกรรมท่ีโดดเด่นการสนับสนุนทุนให้ครูในการพัฒนา
นวัตกรรม อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้
ทางด้านนวัตกรรม สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ 
Kleysen & Street (2001: อ้างใน Mess mann, 2012: 55) ท่ีกล่าวว่า  การได้มาซึ่งการพัฒนานวตักรรม
จ าเป็นต้องมีภารกิจ คือ 1) พฤติกรรมการแสวงหาโอกาสหมายถึงการรับรู้และท าความเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการในบริบทของงานท่ีสร้างโอกาสในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง 2) การสร้างแนวคิด
ประกอบด้วยการกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างและแนะน าแนวคิดหรือกระบวนการใหม่มาใช้ 3) 
การโน้มน้าวให้สังคมสนับสนุนแนวคิดโดยด้านนวัตกรรมท่ีเป็นรูปธรรม และ 4) สร้างพันธมิตรท่ีสามารถให้
ข้อมูลทรัพยากรและการสนับสนุนท่ีจ าเป็น  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทร์ชนัน  สมสมาน 
(2558) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้นวัตกรรมและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยแอนิเมช่ัน จ ากัด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ไทยแอนิเมช่ัน จ ากัด จ านวน 95 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ใช้วิธีวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยแบบ
เชิงช้ัน ท าการศึกษานวัตกรรมท้ังส้ิน 22 ประเด็น พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านนวัตกรรมของ
พนักงานประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย พฤติกรรมเชิงรุก
และสร้างสรรค์ การเรียนรู้และคิดวิเคราะห์ ความเป็นผู้ประกอบการ และ 2) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
องค์กร ประกอบด้วย ภาวะผู้น าและการมอบหมายงาน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในทีม ทรัพยากร
เครือข่าย และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ในด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
ทรัพยากรเครือข่าย และภาวะผู้น าและการมอบหมายงานมีอิทธิพลต่อการรับรู้พฤติกรรมนวัตกรรมมากกว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ในขณะท่ีปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมภายใน และปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลต่างมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเชิงนวัตกรรมใกล้เคียงกัน  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์  ไชยฤกษ์ (2557) ท่ีว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของบุคลากรมีผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการแสวงหา
โอกาสมากท่ีสุด แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการประยุกต์ใช้น้อยท่ีสุด  ดังนั้นผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญ บรรยากาศองค์กร ซึ่งรวมถึงความผูกพันของคนในองค์กร  โดยผู้บริหารต้องหาวิธีการ
สร้างแรงจูงใจให้กับครูผู้มีพฤติกรรมนวัตกรรมในโรงเรียน ซึง่จะเป็นผลให้ครูเกิดพฤติกรรมการแสวงหา
โอกาส มีความคิดริเริ่ม สามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นผลส่งให้ครูเป็นผู้น าทางด้านความคิด 
ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมนวัตกรรมในระดับท่ีสูงขึ้นได้   
  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง และปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนวัตกรรมของครู  โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง ส่งผลมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน
บรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม ซึ่งแสดงผลของอ านาจการท านาย (R2 ) มีค่าเท่ากับ .428 หมายความ
ว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเองและปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม เป็นปัจจัยท่ีสามารถ
พยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ร้อยละ 42.8 ในทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Aijun Ruan 
(2010) ท่ีได้พัฒนาและทดสอบรูปแบบของระบบแรงจูงใจโดยการรวมแรงจูงใจภายและบรรยากาศองค์กรท่ี
เป็นนวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเหล่านี้ต่อพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมของพนักงานและ
วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มต่างๆท่ีจ าแนกตามระดับการศึกษา อายุและประกาศรับสมัครงาน พนักงาน
สามแสนห้าสิบสามคนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูงของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ผลจากการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจภายในและบรรยากาศองค์กรท่ีเป็นนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนวัตกรรมการ
ท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luis Curral (2009) ท่ีได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าความเป็นผู้น าการวางแนวเป้าหมายแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมท่ีเป็น
นวัตกรรม โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน 108 คนจาก 3 บริษัท ท่ีท างานเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้โซลู
ชันทางเทคโนโลยี พบว่าแรงจูงใจภายในตนเองมีความสัมพันธ์กับบทบาททางนวัตกรรม ซึ่งการเพิ่มบทบาท
และความสามารถในตัวของพนักงานสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมนวัตกรรมในตัวพนักงานได้  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวะนันท์  ศิวพิทักษ์ (2012) ท าการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของ
บุพปัจจัยทางการจัดการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนกังาน ผลการศึกษาใน
ระดับองค์กร พบว่า บรรยากาศการสร้างนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของพนักงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shanker (2016) ท่ีได้ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากพฤติกรรมการท างานเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการท างานขององค์กรกับ
นวัตกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กร จากการส ารวจของผู้จัดการ 202 คนท่ีท างานใน บริษัท
มาเลเซียแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการท างานท่ีเป็นนวัตกรรมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศ
องค์กรด้านนวัตกรรม  นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ (Amabile, 1999: 3-7) ท่ีว่า แรงจูงใจใน
ตนเอง คือปัจจัยภายในระดับบุคคลท่ี เกี่ยวข้องกบัทักษะหรือคุณลักษณะของตัวบุคลากรเองในการ ท างาน 
(Personal Factor) ได้แก่ ประสิทธิภาพภายในตนเอง เชิงสร้างสรรค์ (creative self-efficacy) เชาวน์ทาง
จิต (Spiritual Quotient - SQ) เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient - EQ) ความกล้าเส่ียง (Risk 
Taking) และความพร้อม ในการเปล่ียนแปลง (Readiness for Change) ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นกลไกเชิง
จิตวิทยาและเชิงพฤติกรรมในการท างาน ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ เชิง
บวกต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล หากน าปัจจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์กรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโดยผู้บริหารส่งเสริมปัจจัยภายใน เช่น การกระตุ้น การให้
ก าลังใจหรือช่ืนชมอย่างจริงใจ เห็นถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูมี
เป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงการท่ีผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่ิงเหล้านี้
ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในตนเองของครูทั้งส้ิน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้าน
นวัตกรรมซึง่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูเช่นเดียวกัน เช่น สภาพสังคมใน
โรงเรียน เพื่อนครู นักเรียน นโยบายต่าง ๆ การบริหารงานท่ีเปิดโอกาสให้ครูได้คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเป็นการ
พัฒนางาน การให้อิสระทางความคิด การให้ร่วมคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมนวัตกรรมในตัวครูและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
  ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารด้านนวัตกรรม และปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครู  อาจเป็นเพราะบริบทในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ครูมีระดับความคิดเห็นต่อการท่ีผู้บริหารสนับสนุนทุนให้ครูในการพัฒนา
นวัตกรรมและกิจกรรมใหม่ ๆ อยู่ในล าดับต่ าท่ีสุด ผู้บริหารจ าเป็นต้องมองเห็นความส าคัญในด้านการสร้าง
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บุคลากรท่ีมีความสามารถและการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของครูโดยการเข้าถึงแหล่งทุน
ต่าง ๆ เช่น ขอสนับสนุนจากเครือข่ายระดับโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง หรือหน่วยงาน อื่น ๆ  โดย
ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพิ่มการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ 
เช่น การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม การจัดอบรม สัมมนา ทางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์  ดังเช่นงานวิจัยของ Subramaniam (2012) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนวตักรรม
ในสถานท่ีท างาน: กรณีศึกษา การศึกษาขององค์กรภาครัฐของมาเลเซีย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ท่ีได้รับการคัดเลือกและพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมในสถานท่ีท างาน 
ผลการวิจัยพบว่าการแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิกเป็นตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
กับบรรยากาศทางจิตวิทยาส าหรับนวัตกรรม ความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางจิตวิทยากับพฤติกรรมนวัตกรรม 
การแลกเปล่ียนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ความคาดหวังของผู้น า บทบาทรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และรูปแบบการแก้ปัญหาท่ีง่ายมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมท่ีเป็นนวัตกรรม  นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับครู การวางเป้าหมายร่วมกัน ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้น า
ทางด้านความคิด และประเมินตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนท่ีดี   
  
  ข้อเสนอแนะ  
   1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
      1.1  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง และปัจจัยด้านบรรยากาศการท างานด้านนวัตกรรม 
ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3  จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเห็นถึงความก้าวหน้าใน
อาชีพครู การมอบโอกาส การมอบหมายงานและการให้อิสระในทางความคิด การจัดสรรให้สามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรต่างๆท่ีหลากหลาย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น การท างาน และการน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานใหม่ๆการสร้างบรรยากาศขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารและ
เพื่อนร่วมงานคอยช้ีแนะและให้ค าปรึกษาท่ีดี การก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาตนเอง การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสะดวกสบายในการประสานงาน ส่งเสริมการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึงอ านวยความสะดวกในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการสร้างนวัตกรรม 
ท่ีส าคัญในส่วนของตัวผู้บริหารเองต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับครู คอยเป็นพี่เล้ียง ให้ค าแนะน าและส่งเสริม เช่น การสนับสนุนครูในการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อให้
ครูมีความรู้และประสบการณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. 2 การสนับสนุนของผู้บริหารด้านนวัตกรรม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมในทุก
ด้าน ดังนั้นผู้บริการจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู 
คอยเป็นพี่เล้ียง ให้ค าแนะน าและส่งเสริม เช่น การสนับสนุนครูในการพัฒนาด้านนวัตกรรมรวมถึงการเป็น
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ภาวะผู้น าด้านนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
การติดต่อประสานงานกับชุมชน สังคม เพื่อการได้มาซึ่งการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางด้านการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้และประสบการณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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         2.1 การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาท่ี
ต่างบริบทกัน เช่น โรงเรียนในระดับประถมศึกษาในสังกัดต่างๆ เช่น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประชากร 
  2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลของตัวแปรท่ีพบในการวิจัยในครั้งนี้ท่ีไม่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมนวัตกรรมของครู คือ ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
ตัวแปรท่ีพบในการวิจัยในครั้งนี้ท่ีส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมนวัตกรรมของครูมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในตนเอง รวมท้ังควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูเพิ่มเติม เช่น ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformation Leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transaction 
Leadership)  ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovation Leadership) มาเป็นตัวแปรต้น  รวมท้ังควรน าปัจจัย
ดังกล่าวไปศึกษาในเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่ง จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร .สุชาดา  นันทะไชย ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยา  
นิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  สกุลธนะศักดิ์  มัวร์ กรรมการปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ท่ีได้
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ตลอดจนกรุณาให้ค าแนะน า เพื่อให้การศึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่คณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอันทรงเกียรติทุกท่านท่ีได้อบรมส่ังสอนวิชาความรู้
และเป็นแบบอย่างท่ีดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  แซ่เอี๊ยบ ดรศิริ.
ลักษณ์  จันทรกานตานนท์  ดร.สกาวรัตน์  จรุงนันทกาล  และคุณเสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษขอขอบพระคุณ 

ผู้เขียนต ารา เรียบเรียงต ารา เอกสารบทความต่างๆ ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้า น ามาอ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิจัย  ขอขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีคณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ท่ีได้ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกในการจัดท าวิทยานิพนธ์ รวมท้ังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
และเพื่อนๆ ท่ีให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย ต้ังแต่เริ่มศึกษาจนกระท่ังส าเร็จการศึกษา และท าให้
การศึกษาในระดับปริญญาโทนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้กัลยาณมิตรท่ีดี
เพิ่มข้ึน เหนือส่ิงอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้วิจัย ท่ีให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์ อีกท้ังยังคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจจนท าให้ผู้วิจัยมีความพยายามและความ
มุ่งมั่นในการท าวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากของเสียจากเส้นใยกัญชงและแกนล าต้น 

การศึกษาเริ่มต้นด้วยแนวคิดในการพัฒนาวัสดุฉนวนจากกัญชงแล้วสร้างตัวอย่างส าหรับการทดสอบการบีบ
อัดด้วยความร้อนท่ีอัตราส่วนต่างๆของส่วนผสมระหว่างเส้นใยกัญชงและแกนล าต้นและวัสดุยึดเกาะตาม
ธรรมชาติ จากนั้นคุณสมบัติทางความร้อนรวมท้ังการทดสอบการดูดซับเสียงท าได้โดยการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของกัญชงกับวัสดุฉนวนอื่น ๆ ส าหรับผลการทดสอบการดูดซับเสียงเครื่องท าจากกัญชงมีการดูด
ซับเสียงท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นยิปซัมและแผ่นไม้อัด แผ่นกัญชงสามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนตามธรรมชาติท่ี
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้มันอาจมีผลในเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าและความงามของ
สถาปัตยกรรมได้ 

ค าส าคัญ :กัญชง เส้นใย ผนังภายใน ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน 
 

Abstract 
This research is focused on the study of how to utilize a natural waste from the 

hemp’s fiber and stem core.  The study starts with concept of how to develop insulation 
material from hemp’s, then create sample for hot compression testing at different ratio of 
ingredients between hemp’s fiber and stem core and a natural bonding material. Then the 
thermal properties including sound absorption testing was done by comparing the hemp’s 
qualification with other insulation materials.  Regarding the sound absorption test results, 
the ones made of hemp’s gave a better sound absorption comparing to gypsum board’s 
and particle board’s.  The hemp sheet can be used as a natural alternative material that is 
safe and environmentally friendly. Its impact can be resulted in the commercial value 
added and the beauty of the architecture. 
Keywords:Hemp,Binder, Interior Wall Surface, Noise Reduction Coefficient, Fiber 

 
บทน า 

กัญชง (Hemp) เป็นพืชท่ีมีคุณภาพของเส้นใยสูง เนื่องจากมีความยืดหยุ่น แข็งแรงและทนทานต่อ
การน าเส้นใยไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  เส้ือผ้า
เครื่องนุ่งห่ม กระดาษ วัสดุก่อสร้างอาคาร ช้ินส่วนยานยนต์ เครื่องส าอาง ยา และอาหารสุขภาพ เป็นต้น 
นอกจากนี้กัญชงยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเนื่องจากมีการปรับตัวเข้ากับ
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศได้ดี (วีระชัย , 2548) แต่เนื่องจากกัญชงหรือเฮมพ์ (Cannabis sativa 
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L.var. sativa) ได้รับการส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูงโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พ.ศ. 2552-2556 เนื่องจากพืชกัญชง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา 
(Marijuana) ซึ่งเป็นพืชสารเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึง
เป็นพืชห้ามปลูกตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชงให้มีปริมาณสารเสพติดลดลง 
จนมีค่าต่ ากว่าท่ีกฎหมายก าหนดและมีปริมาณเส้นใยเพิ่มมากขึ้น (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ , 2522) 
เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเส้นใยจากกัญชงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
โดยการน าเส้นใยและแกนกัญชงมาผลิตเป็นแผ่นฉนวนดูดซับเสียง และแผ่นฉนวนกันความร้อนได้ เพื่อเพิ่ม
ส่งเสริมการสร้างงานและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี (ปิยนันท์ และ พีร
พันธ์ 2553) 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพของวัสดุท่ีใช้ท าเป็นแผ่นฝ้าเพดานและแผ่นผนังดูดซับ
เสียง (ฐิติวัลค์ุ, 2555) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น มีส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญโดย
การใช้วัสดุทางธรรมชาติ ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านต่าง ๆ  เช่น แผ่นผนังซีเมนต์เส้นไยไม้เป็นวัสดุท่ีมีกระบวนการผลิตโดยการน าเส้นใยไม้ผสมกับ
ซีเมนต์แล้วอัดเป็นแผ่นเป็นวัสดุประเภท Wood wool cement board  โดยมีลักษณะผิวหน้าหยาบแข็ง
กระด้าง ไม่สวยงาม น้ าหนักมาก ยุง่ยากในการติดต้ังและเกิดปัญหาบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นท่ีไม่เรียบร้อย 
แผ่นฉนวนจากเส้นใยแก้วผสมกาวเคมี ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้งาน มีการติดต้ังยุ่งยาก
ซับซ้อนเกิดความเสียหายได้ง่าย  แผ่นฉนวนจากแร่ใยหิน (Rock wool) ผสมกาวเคมี ในระยะยาวจะเกิด
ฝุ่นผงและการหลุดล่วงของแร่ใยหินท่ีอยู่ในแผ่นฉนวน ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ  แผ่น
ฉนวนจากเศษกระดาษน ามาอัดเป็นแผ่นผิวหน้า เจาะรูพรุน มีการติดต้ังค่อนข้างยุ่งยาก ผิวหน้าจะเสียหาย 
สกปรก และมีคราบเหลืองได้ง่ายจากการได้รับความช้ืน ฉนวนกันความร้อนชนิดอะคริลิคโค้ทต้ิง มักมีฝุ่น
เกาะท่ีผิวหน้า ท าให้ประสิทธิภาพในการกันความร้อนของแผ่นฉนวนลดลง  และยังมีส่วนผสมของกาวเคมี 
ส่วนแผ่นฉนวนท่ีท าจากโฟมผสมโพลียูรีเทนหรือกาว PU หรือแผ่นฉนวนท่ีท าจากยางพาราผสมกาว
สังเคราะห์ต่าง ๆ ล้วนเป็นวัสดุท่ีเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมท้ังส้ิน  

 จากการศึกษาผลงานวัสดุท่ีใช้ส าหรับบุผนังภายในจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่มีการน า
วัสดุจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ มาผสมกับกาวเคมี  โดยมีการศึกษาแผ่นดูดซับเสียงท้ังท่ีท าจากพืชชนิดต่าง ๆ 
และท่ีท าจากเส้นใยแก้ว  เช่น การศึกษาการดูดซับเสียงจากการประยุกต์ใช้เส้นใยมะพร้าว (บุรฉัตร , 2544 ; 
ภูษิต และ กนกวรรณ, 2555) การใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี มี
งานวิจัยท่ีมีการเลือกใช้วัสดุทางธรรมชาติท้ังหมดในกระบวนการผลิตโดยพัฒนาจากการน าเส้นใยและแกน
ล าต้นกัญชงมาเป็นส่วนผสมของวัสดุท่ีใช้บุผนังภายในท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและสามารถดูด
ซับเสียงได้ดี โดยใช้กาวประสานธรรมชาติจากเปลือกของต้นบง (ภัสสร , 2558)  เนื่องจากเป็นวัสดุทาง
ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีจึงมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการใช้สารฟอมัล
ดีไฮด์ (ฉันท์ทิพ และ มนทิพย์, 2552) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีมีมาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันท่ีมีศักยภาพในการ
น ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุประสานและยังสามารถป้องกันความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของแมลงต่าง ๆ 
วัสดุบุผนังภายในรูปแบบใหม่ ๆ นี้ถูกน าไปใช้ตกแต่งงานภายในอาคารเพื่อให้เกิดความสวยงาม ทดแทนการ
ใช้ไม้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และส่ิงแวดล้อม และมีประสิทธิภาพช่วยกันความร้อนจากภายนอกท่ีจะเข้าสู่
ภายในอาคารซึ่งส่งผลให้เกิดส้ินเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงรบกวนท่ีเกิดจาก
ภายในและภายนอกในอาคารได้อีกด้วย (ชัยพฤกษ์ , 2555) 
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งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาการใช้เส้นใยและแกนล าต้นกัญชงซึ่งเป็นวัสดุเหลือท้ิงจากธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นแผ่นบุผนังภายในอาคาร โดยการเตรียมแผ่นตัวอย่างเพื่อใช้ในการทดสอบ และใช้
วิธีการขึ้นรูปแผ่นด้วยการอัดร้อนท่ีมีอัตราส่วนของส่วนผสมท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วัสดุประสานจากเปลือก
ของต้นยางบงธรรมชาติ เพื่อใช้พัฒนาเป็นวัสดุทางเลือกทางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ และท าให้เกิดความสวยของงานทางด้านสถาปัตยกรรม
อีกด้วย 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาวัสดุบุผนังภายในจากเส้นใยกัญชงและวัสดุประสานจากธรรมชาติโดยท าการศึกษา
อัตราส่วนของส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการผลิตเป็นแผ่นฉนวนความร้อนและแผ่นดูดซับเสียง 
 2.ทดสอบคุณสมบัติด้านการกันความร้อนของวัสดุบุผนังภายในจากเส้นใยกัญชงและวัสดุประสาน
จากธรรมชาติโดยศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานอยู่ในท้องตลาด 
 3.ทดสอบคุณสมบัติด้านการดูดซับเสียงของวัสดุบุผนังภายในจากเส้นใยกัญชงและวัสดุประสานจาก
ธรรมชาติโดยศึกษาเปรียบเทียบกับแผ่นช้ินไม้อัดชนิดราบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 2.1 การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรม

การป  นล าต้นกัญชงและเส้นใย

สรุป

การเตรียมผงยางบง 

การ ึ นรูปผลิตภัณ ์  ั นตอนการผสมและสัดส่วน

น าชิ นงานที่ได้จากการ ึ นรูปเป นวัสดุผุผนังภายในไป ึก า
และเปรียบเทียบสมบัติต่าง   กับวัสดุที่ใช้กันอยู่ทั่วไป 

ทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับเสียง 
ทดสอบคุณสมบัติในการน าความร้อน  k) มาตร าน ASTM 

C 518-10 

 ั นตอนการเตรียมวัสดุเส้นใยและตัวเชื่อมประสาน (Binder)

ท าการ ึก าและทดลอง

สมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์
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  ท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย  
  2.2 ท าการศึกษาและทดลอง 
  ท าการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมขั้นตอนการศึกษาและด าเนินการวิจัย 

2.3 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเส้นใยและตัวเช่ือมประสาน (Binder) 
2.3.1 การปั่นล าต้นกัญชงและเส้นใย 

   ก. คัดเลือกเส้นใยและเปลือกของต้นกัญชง โดยแกนล าต้นของกัญชง ท าหน้าท่ี
เป็นมวลหยาบ Reinforcement ส่วนเส้นใยจากเปลือกกัญชงจะท าหน้าท่ีเป็นมวลละเอียด Filer ท่ีมีความ
พรุน มีความเหนียว และมีสมบัติยืดหยุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อสมบัติการลดทอนของเสียงคือช่วยดูดซับ
เสียงมากขึ้น  
   ข. น าเส้นใยและเปลือกของต้นกัญชง มาคัดแยกและท าความสะอาด ตัดเป็นท่อน 
ๆ ประมาณ 10 เซนติเมตร  
   ค. ทุบ ขูด และน ามาปั่น ด้วยเครื่องปั่นหยาบให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 
   ง. น าเส้นใยท่ีได้ไปตากให้แห้ง  
 

                    
 

ภาพที่ 2 การเตรียมล าต้นกัญชงและเส้นใย 
 

2.3.2 การเตรียมผงยางบง ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวเช่ือมประสาน 
   ก. ลอกผิวบริเวณล าต้นยางบง ออกเป็นแผ่นบาง ๆ 
   ข. น าเปลือกท่ีขูดได้มาตากแดดให้แห้งสนิท 
   ค. บดผิวเปลือกต้นยางบง ท่ีแห้งสนิทให้เป็นผงละเอียด 
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ภาพที่ 3 ต้นยางบง 
 

                   
 

ภาพที ่4 การเตรียมผงยางบง 
 

 2.4  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผสมและสัดส่วน 
2.4.1 น าผงยางบงท่ีเตรียมไว้ไปผสมกับน้ าสะอาด เพื่อช่วยให้เกิดการเกาะตัวยึด

เหนียวยิ่งขึ้น กวนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันท่ัวทั้งหมดโดยใส่เส้นใยกัญชงท่ีปั่นได้ลงไปก่อนกวนให้เข้ากัน 
ในสัดส่วนต่าง ๆ กัน แล้วเทส่วนผสมลงบนแม่พิมพ์ขนาด 20 x 20 x 2 เซนติเมตร เพื่อน าไปทดสอบ
คุณสมบัติในการน าความร้อน แผ่นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 10  ละ 3 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร เพื่อน า
ใช้ทดสอบการดูดซับเสียง  ท้ิงให้หมาดไว้ประมาณ 5 นาที    
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2.4.2 น าช้ินงานท่ีเตรียมไว้มาอัดด้วยเครื่องอัดความร้อน ท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
   2.4.3 ลดอุณหภูมิลงให้เหลือ 30 องศาเซลเซียสแล้วรอจนช้ินงานค่อยๆเย็นลง
เหลือท่ีอุณหภูมิห้องปรกติ วางท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง    

2.4.4 น าช้ินงานท่ีได้เข้าไปอบด้วยเครื่องอบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ให้แห้งสนิทเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง  
 

                     
 

ภาพที่ 5 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 
  
2.5  น าช้ินงานท่ีได้จากการขึ้นรูปเป็นวัสดุผุผนังภายในไปศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติ

ต่าง ๆ กับวัสดุท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป  
.   2.5.1  ทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับเสียง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง 
(Noise Reduction Coefficient, NRC) ด้วยเครื่องทดสอบการดูดซับเสียง Standard Large Type 
System รุ่น Type4206 - T ท่ี Cbit-KU เพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงท่ีได้กับวัสดุมี
จ าหน่ายในท้องตลาดท่ัวไป 
 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่องทดสอบการดูดซับเสียง Standard Large Type System รุ่น Type4206 – T 
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   2.5.2 ทดสอบคุณสมบัติในการน าความร้อน (k) มาตรฐาน ASTM C 518-10 
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงกับแผ่นช้ินไม้อัดชนิดราบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 
876-2547) 

 
ภาพที่ 7 เครื่องทดสอบคุณสมบัติในการน าความร้อน (k) 

 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาแผ่นผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงประกอบด้วยการ
ทดลองขึ้นรูปแผ่นโดยก าหนดความหนาแน่นและปริมาณกาวในอัตราส่วนต่างๆ การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางกล (มอก.876-2547) การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน และทดสอบ
คุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ผลการทดสอบดังต่อไปนี้ 

1. ผลการทดลองการผลิตขึ้นรูปแผ่นวัสดุ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการขึ้นรูปแผ่นในปริมาณกาวอัตราส่วนต่างๆโดยใช้อุณหภูมิ 100 oCเป็นเวลา 10 
นาทีและไล่ความช้ืนด้วยเครื่องเป่า (48 ชม.) 60 oC 

Density 
(Kg/qbm.) 

Mix 
No. 

Ratio(%) 
Hamp/Binder 

mix 

Remark 

Weight (g.) 

Moisture Hamp 
Fiber  
(g.) 

Binder 
(g.) 

Water 
(cc.) 

Before  
(g.) 

After 
(g.) 

200 1 70/30 128 53 211 มีบางส่วนไม่ยึดตดิกัน 78.40 34.02 56.61 

200 2 60/40 110 70 282 
อัดแผ่นสมบูรณแ์ต่มี

แตกร้าว 
425.34 167.42 60.64 

200 3 50/50 92 88 352 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 1.00 1.00 0.00 
250 4 70/30 160 66 264 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 87.12 42.14 51.63 
250 5 60/40 137 88 352 สมบูรณ ์ 513.52 207.48 59.60 
250 6 50/50 114 110 440 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 1.00 1.00 0.00 
300 7 70/30 192 79 317 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 115.60 49.48 57.20 
300 8 60/40 165 106 422 สมบูรณ ์ 105.60 49.10 53.50 

300 9 50/50 137 132 528 
มีของเหลวไหลออกมา

เลอะ 
132.90 76.26 42.62 

350 10 70/30 224 92 370 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 1.00 1.00 0.00 
350 11 60/40 192 123 493 อัดไม่หมด 136.14 82.60 39.33 
350 12 50/50 160 154 616 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 1.00 1.00 0.00 
400 13 70/30 256 106 422 มีบางส่วนไม่ยึดติดกัน 1.00 1.00 0.00 
400 14 60/40 220 141 563 อัดไม่หมด 140.40 82.10 41.52 
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400 15 50/50 183 176 704 อัดไม่หมดมีของเหลวไหล
ออกมา 

151.92 85.36 43.81 

 
จากการทดลองการผลิตสรุปได้ว่าสามารถผลิตแผ่นท่ีมีความหนาแน่น 200-400 กก./ลบ.ม. ด้วย

วิธีการอัดร้อน เป็นเวลา 10 นาที ในอัตราส่วน 1.56:1:4 (เส้นใยและแกนล าต้นกัญชง:ยางบง:น้ า) หรือคิด
เป็น ปริมาณยางบง 40% ของน้ าหนักเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงแห้ง เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดย
ความหนาแน่นอยู่ท่ี 250กก./ลบ.ม. และ 300กก./ลบ.ม. เนื่องจากผงยางบงท่ีน ามาเป็นกาวต้องผสมน้ า
เพื่อให้เกิดความหนืด ท าให้มีความช้ืนสูงและเกิดแรงดันจากไอน้ ามากขณะอัดร้อนจึงต้องลดความหนาแน่น
ของวัสดุลงเหลือ 200-400 กก./ลบ.ม. และใช้เส้นใยและแกนล าต้นกัญชงในลักษณะบดละเอียดจะสามารถ
ผสมเข้ากับเนื้อกาวได้ง่ายและมีการยึดติดท่ัวทั้งแผ่นท่ีดีกว่า การขึ้นรูปโดยใช้วิธีการอัดเย็นได้แผ่นท่ีมีการยึด
ติดของตัววัสดุกับกาวที่ไม่ดีนัก ผิววัสดุแตก ไม่เรียบ มีการหลุดลุ่ยของตัววัสดุและมีความช้ืนสูง 

2. ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (K) 
จากการขึ้นรูปผลิตแผ่นท่ีสมบูรณ์ ได้ผลท่ีมีความหนาแน่นอยู่ท่ี 250กก./ลบ.ม. และ 300กก./ลบ.ม. 

น ามาทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (K)ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ของ
แผ่นจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงมีค่าเฉล่ียการน าความร้อนต่ าท่ีสุด คือแผ่นท่ีความหนาแน่น 250 กก./
ลบ.ม. และสูงท่ีสุดคือ ความหนาแน่น 300 กก./ลบ.ม. ซึ่งทุกความหนาแน่นมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความ
ร้อนท่ีต่ ากว่าแผ่นยิปซั่มบอร์ด และปาร์ติเกิลบอร์ด 

3. ผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียง 
จากการขึ้นรูปผลิตแผ่นท่ีสมบูรณ์ ได้ผลท่ีมีความหนาแน่นอยู่ท่ี 250 กก./ลบ.ม. และ 300กก./ลบ.

ม. น ามาทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียง ผลการทดสอบการดูดซับเสียงพบว่า ค่าการดูดซับเสียงของแผ่น
ผนังภายในจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่นสามารถดูดซั บเสียงได้ดี NRC ของความ
หนาแน่น 250 และ 300 กก./ลบ.ม. แต่อยู่ในคุณสมบัติท่ีน้อยกว่าค่า ของวัสดุดูดซับเสียงท่ีจะมีค่าเท่ากับ 
0.4 หรือ 40% ขึ้นไป ตามข้อก าหนดของสัมประสิทธิ์การลดสัญญาณรบกวน (NRC) 

4.ทดสอบคุณสมบัติในการน าความร้อน (k) มาตรฐาน ASTM C 518-10 เปรียบเทียบค่า
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงกับแผ่นช้ินไม้อัดชนิดราบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) 

 ผลการทดสอบความหนาแน่นของแผ่นจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงมีความหนาแน่นสูงกว่าท่ี
ก าหนดไว้เล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมคือไม่เกิน10% ผลการทดสอบปริมาณความช้ืนของทุกความ
หนาแน่นพบว่าแผ่นทดสอบมีความช้ืนอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน คือในระหว่าง 4-13% และเมื่อความหนาแน่น
เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ปริมาณความช้ืนของแผ่นลดลงผลการทดสอบการพองตัวตามความหนาแน่นหลังแช่น้ า
พบว่าแผ่นจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่นมี การพองตัวตามความหนาแน่นสูงกว่า
มาตรฐานท้ังหมด ผลการทดสอบความต้านมอดูลัสแตกร้าว (MOR) และมอดูลัสยืดหยุ่น (MOE) พบว่าแผ่น
จากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงมีความต้านมอดูลัสแตกร้าว และมอดูลัสยืดหยุ่นเพิ่มข้ึนตามความหนาแน่น 
 
สรุปผล  

จากการทดลองผลิตแผ่นผนังภายในอาคารจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงพบว่า อัตราส่วนท่ี
เหมาะสมในการขึ้นรูปช้ินงานคืออัตราส่วน 1.56: 1: 4  (เส้นใยและแกนล าต้นกัญชง:ยางบง:น้ า) โดยน้ าหนัก 
หรือเทียบปริมาณยางบงเป็น 40% ของน้ าหนักเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงแห้ง ท่ีความหนาแน่น 250 และ 
300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการอัดร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แรงดันในการอัด 100 
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กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เป็นเวลา 10 นาที พบว่ามีการหดและขยายตัวของวัสดุหลังจากขึ้นรูปน้อยรวมถึง
มีความช้ืนของวัสดุหลังอัดขึ้นรูป น้อยกว่าการอัดขึ้นรูปโดยไม่ใช้อุณหภูมิและมีผิวเรียบสวยงามกว่า โดยใช้
เส้นใยและแกนล าต้นกัญชงท่ีผ่านการบดจะท าให้ คลุกผสมวัสดุกับกาวได้ง่ายและท่ัวถึงกว่าท าให้ตัวแผ่น
วัสดุท่ีได้มีการประสานกันระหว่างวัสดุกับกาวที่ดี ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรงของแผ่นวัสดุ 

ผลสรุปจากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน(k) ของวัสดุพบว่าแผ่นวัสดุท่ีมีความ
หนาแน่นน้อยจะมีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนท่ีต่ ากว่าแผ่นวัสดุท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่า เมื่อน าไป
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนกับวัสดุท่ีมีขายในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ยิปซั่มบอร์ดและปาร์ติเกิล
บอร์ด พบว่าแผ่นผนังเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่น มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนท่ีต่ า
กว่า ปาร์ติเกิลบอร์ด และยิปซั่มบอร์ด  

ผลจากการทดสอบค่าการดูดซับเสียงพบว่า แผ่นผนังเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่น
เริ่มดูดซับเสียงได้ดี วัสดุท่ีมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะมีความสามารถในการดูดซับเสียง ในช่วงความถี่ท่ี
กว้างกว่า โดยแผ่นผนังเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่นมีความสามารถดูดซับเสียงได้ดีในช่วง
ความถ่ีต่ าแม้ว่าค่า NRC ของแผ่น ผนังเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงทุกความหนาแน่นมีค่าไม่ถึง 0.4 คือไม่ได้
เป็นวัสดุดูดซับเสียงตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน แต่แผ่นผนังเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงก็มีความสามารถใน
การช่วยดูดซับเสียงในบางช่วงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการน าไปใช้ในสภาวะท่ีเหมาะสมและปรับใช้ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

การทดสอบลักษณะทางกายภาพของแผ่นเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงมีความหนาแน่นและความช้ืน
อยู่ในเกณฑ์ท่ี มอก.876-2547 ก าหนดไว้ แต่การพองตัวตามความหนายังไม่ผ่านเกณฑ์จากการทดสอบ
ทางด้านความแข็งแรงของแผ่น ตัววัสดุยังมีข้อด้อยในเรื่องของความแข็งแรงจึงควรท่ีจะพัฒนาในเรื่องของ
ความเเข็งแรง เนื่องจากวัสดุประสานจากยางบงเป็นวัสดุจากธรรมชาติท่ีไม่ได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงใดๆ
มีความเบาและเปราะอาจจะใช้วัสดุเคลือบหรือเสริมความแข็งแรงอื่นๆให้กับตัววัสดุจากการทดลองตาม
แนวทางนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าแผ่นผนังจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงสามารถน ามาพัฒนาเป็นวัสดุท่ีใช้ใน
อาคารได้หรือต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในด้านอื่นๆให้ดีขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และสามารถเป็นวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

 
 ้อเสนอแนะ 

ด้านการน าไปใช้งานท่ีเหมาะสมของแผ่นจากเส้นใยและแกนล าต้นกัญชงคือน าไปใช้บุผนังท่ีมีแผ่น
รองด้านหลังซึ่งไม่เน้นในการรับน้ าหนัก หากมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นผนังและฝ้าเพดานจากเส้น
ใยและแกนล าต้นกัญชง ควรศึกษาต่อในด้านการปรับปรุงคุณสมบัติ เรื่องความแข็งแรงของตัวแผ่น การ
ป้องกันการลามไฟ การปรับปรุงแผ่นให้มีความเรียบของผิวและขอบแผ่น และการน าวัสดุไปใช้ในสภาวะจริง
เพื่อศึกษาอายุการใช้งาน 
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ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

Educational administration according to the policy of vocational education. 
Thailand 4.0 of the schools under the vocational education  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาไร ยามาเน่และสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ได้ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 24  คน 
ครูผู้สอน จ านวน 281 คน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงเนื้อหาเท่ากับ 1 และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.985 สถิตท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F- test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffc’) 
 ผลการศึกษาพบว่า  1) การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา        ไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.83, S.D. = 0.71) 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัดและ
ต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
ค าส าคัญ: นโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา/ ไทยแลนด์ 4.0/ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was 1) to study the management of educational institutions in 
accordance with the policy of vocational education management in Thailand 4.0 of the 
schools under the vocational education in Nakhonratchasima. 2) to compare the 
administration of the schools according to the policy of vocational education in Thailand 
4.0. of the schools under the vocational education in Nakhonratchasima. Classified by 
Category Position and size of school Determine the sample size using the formula of 
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Yamane and stratified random. There were 24 school administrators and 281 teachers. The 
questionnaire consisted of 5 levels of questionnaire with reliability, content of 1, and 
reliability of 0.985. The statistic used in the study was mean, standard deviation, t-test, F-
test and difference test (Scheffc '). 
 The results of the study were as follows: 1) Educational administration in 
accordance with the policy of vocational education management in Thailand 4.0 of the 
schools under the vocational education in Nakhonratchasima. The overall level is very 
high. (X = 3.83, S.D. = 0.71). 2) The results of the comparison of school administration 
according to the policy of vocational education management in Thailand 4.0 of the 
schools under the vocational education in Nakhonratchasima. Classified by Category and 
Position were not significantly different. Classified by size of school. There were statistically 
significant differences at the .05 level 
Key words: Vocational Education Management/ Thailand 4.0/ the vocational education in 
Nakhonratchasima 
 
บทน า 

ในสภาพปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะเปล่ียนผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองควบคู่กับ
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษท่ี 21 หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนประเทศผ่านการปฏิรูปและการ
ปรับเปล่ียนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเส่ือมถอยจากประเทศในโลกท่ีสองในปัจจุบัน
เป็นประเทศในโลกท่ีสามในอนาคตก็เป็นได้แต่หากด าเนินการปฏิรูปส าเร็จจะท าให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ไปสู่ ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง หากจะกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของโลกนั้น พอจะจ าแนกได้เป็น 4 ยุคด้วยกัน 
คือ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา: 2559)   

ยุคท่ี 1 เกิดการปฏิวัติในภาคการเกษตร หรือท่ีเรียกกันว่า Green Evolution 
ยุคท่ี 2 เกิดการปรับเปล่ียนสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution 
ยุคท่ี 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอกๆ 
ยุคท่ี 4 เกิดการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือยุค The Fourth  Industrial 

Revolution ซึ่งเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้  
ด้วยการที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศในโลกท่ีหนึ่งได้เปล่ียนแปลงจนถึงยุคท่ี 4 แต่ประเทศ

ไทยเองยังเป็นประเทศในโลกท่ีสองหรือประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันในยุค
ท่ี 4 เช่นเดียวกันกับประเทศในโลกท่ีหนึ่ง รัฐบาลไทยจึงได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
ขึ้น เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีจะน าประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดัก
ความเหล่ือมล้ า และกับดักความไม่สมดุลพร้อม ๆ กับเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในบริบทของโลกยุคท่ี 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีท่ีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงประชาคมโลก ตามแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคล่ือนผ่านกลไกประชารัฐ  
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ส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจากโมเดล Thailand 4.0 ดังนี้คือ (กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา: 2559)  

1. อยู่ในสังคมไทย 4.0 ท่ีเป็นสังคมท่ีมีความหวัง เป็นสังคมท่ีเป่ียมสุข และเป็นสังคมท่ีสมานฉันท์ 
เป็นสังคมท่ีมีความพอเพียง โดยมีคนช้ันกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม 
ความเหล่ียมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่ดี 

2. เป็นคนไทย 4.0 ท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท าให้โลกดีข้ึน น่าอยู่ขึ้น 

3. เป็นเกษตรกร 4.0 ท่ีหลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการท่ีดี มีต้นทุนการผลิตต่ า 
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป 

4. เป็น SME 4.0 ท่ีสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง
มูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก ท าให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนาคตท่ีสดใส 

5. เกิดจังหวัด 4.0 ท่ีมีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถท างานใน
ถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และ
งานท่ีดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  

จากส่ิงท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยเฉพาะใน
ข้อท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนไทย ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 
ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ต้ังแต่
วันท่ี1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้มีความรู้มี
ทักษะ มีความคิดสร้ างสรรค์  มี ทัศนคติ ท่ี ดี รับ ผิดชอบต่อ สังคม มี คุณธรรมและจริ ยธรรมซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
ความสุขในสังคม”แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับนั้นได้มี
การก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ คือ  
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ: 2560) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้มีการ
ผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
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ประเทศและมีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพื้นท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนา ในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรท้ังด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่าไม่เกิดการสูญเปล่า
และมีความคล่องตัว 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ด าเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการในการขับเคล่ือนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และ
ขับเคล่ือนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่ง
เห็นการขับเคล่ือนนโยบายได้จากการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดท้ังอาชีวศึกษาภาครัฐ 
และเอกชน เมือ่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อมอบนโยบาย ซึ่งมีนโยบายท่ีมอบให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
มีดังนี้ (ส านักงานข่าวการศึกษาสยามเอ็ดดูนิวส์: 2559) 

1. การพัฒนาหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรอาชีวะให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์  4.0 เน้น
การคิดวิเคราะห์ และการสร้างคนให้มีคุณภาพพร้อม ๆ กับมีคุณธรรม เพิ่มรูปแบบการเรียนทวิภาคีให้มาก
ขึ้น  

2. ผลิตพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู เน้นระบบการ
แนะแนวให้เข้มข้น มีคุณภาพ มีระบบการช่วยเหลือเด็ก และต้องมีการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้
ช่วยดูแลนักศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยใช้งานวิจัย
เป็นหลักในการจัดการ ต้องพยายามขจัดปัญหาการทะเลาะวิวาทให้หมดไปให้ได้ ทุกวิทยาลัยต้องช่วยกัน
สร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ และต้องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยน านโยบายสานพลังประชารัฐมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ด้านข้อมูลข่าวสารต้องมีความพร้อมในการเข้าถึงและน ามาใช้   

4. การขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการด้านการศึกษาวิชาชีพ 
น านักเรียน นักศึกษาท่ีหลุดออกจากระบบให้กลับเข้ามาเรียนหรือมาอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อให้มีอาชีพ
ติดตัวไม่เป็นภาระให้สังคม 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความ
รวดเร็วในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาต้องมีการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยยึด
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ เป็นหลัก และต้องสร้างให้เกิดค่านิยมอาชีวศึกษา 
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 สืบเนื่องด้วยมีค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ต้ังแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีผ่านมา ท าให้นโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเป็นนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่สถานศึกษาท้ังรัฐ
และเอกชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาส าหรับการบริหารจัดการศึกษาหรือบริหาร
ตามนโยบายตามส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนยังคง
บริหารจัดการได้เหมือนปกติ เพียงแต่เปล่ียนสังกัด ระยะเปล่ียนผ่านย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรค การจัดสรร
อ านาจอาจยังไม่ลงตัว บทบาทหน้าท่ีอาจยังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงซึ่งต้องใช้เวลา การประสานงานอาจยังต้องปรับ
เข้าหากันต้องเปล่ียนแปลงขั้นตอนตามองค์กรท่ีเข้าสังกัดใหม่   ส่ิงท่ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ 
สถานศึกษาภาคเอกชนจะได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกับภาครัฐ การบริหารจัดการจะคล่องตัวมากขึ้น ครูจะ
ได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกัน ครูเอกชนจะได้รับประโยชน์มากขึ้น กิจกรรมระหว่างสถานศึกษาของภาครัฐ
และภาคเอกชนจะได้ท าร่วมกัน จากแต่เดิมท่ีแยกกันในการจัดกิจกรรม การแลกเปล่ียนทรัพยากรระหว่าง
กันจะกระท าได้ง่ายขึ้น มาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มาตรฐานการอาชีพก็จะถูก
ยกระดับให้สูงขึ้น การควบรวมครั้งนี้จะยังประโยชน์ร่วมกัน ส่ิงท่ีเป็นปัญหาร่วมกันจะได้รับการแก้ไข เช่น
การปรับภาพลักษณ์นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  จะต้องร่วมงานมากขึ้นหลังจากต่างกันต่างท าเพราะคน
ละสังกัด การเพิ่มจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีแย่งชิงกันควรหันมาประสานประโยชน์  การปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องและยืดหยุ่นในการปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการระบบทวิภาคีและทวิศึกษาท่ีจะเพิ่มมากขึ้น 
ร่วมกันพัฒนาสาขาวิชาเฉพาะทาง สร้างวิทยาลัยให้เป็นเลิศ และการน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่สากล ล้วน
เป็นส่ิงท่ีท าร่วมกันได้ในอนาคต ความเข้มแข็งของสถานศึกษาเอกชนก็ยังมีความโดดเด่น ความสะดวกใน
การบริหารจัดการภายใน การเอื้อในการจัดการท่ียืดหยุ่น กล่าวโดยสรุปส่ิงท่ีเหมือนกันคือ การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาของภาครัฐก็จะคงยังเหมือนเดิม   สถานศึกษาเอกชนก็คงยังบริหารโดยผู้รับใบอนุญาต
เหมือนเดิม สถานศึกษาเอกชนยังคงเป็นนิติบุคคล  สวัสดิการครู ทรัพย์สินต่าง ๆ ยังคงเป็นของเอกชน   ส่ิง
ท่ีเป็นเปล่ียนไปคือ การบริหารที่จะอยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและทิศ
ทางการท างานท่ีจะไปในแนวทางเดียวกัน (ปรัชญนันท์ นิลสุข: 2559) 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (อศจ.นครราชสีมา) เป็นหน่วยงานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ขึ้นตรงกับศึกษาธิการจังหวัดและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านอาชีวศึกษาของจังหวัด
นครราชสีมากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีมอบให้ไปสู่ภูมิภาค และท าหน้าท่ีประสานไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาด าเนินการ 

จากการมอบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
ส่งผ่านมายังส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาถึงสถานศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทยในสถานศึกษาให้กับผู้เรียนสายอาชีวะอย่างมากและหาก
สถานศึกษาสังกั ดอาชีว ศึกษาจังหวัดนครราช สีมา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่ มีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดีมีการขับเคล่ือน
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นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างจริงจังและลงสู่การปฏิบัติ ลงสู่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง จะท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน
ในสายอาชีวะอย่างแท้จริง ได้รับประโยชน์และสนองนโยบายไทยแลนด์  4.0 ได้มากขึ้น จะส่งผลให้ผู้เรียน
สายอาชีวะในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเป็นจังหวัดต้น ๆ ของประเทศ ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาหรือท างานวิจัยในเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมานี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด ต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1) ผู้บริหารและครูที่อยู่ในสังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

2) ผู้บริหารและครู ท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

3) ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาท้ังสถานศึกษารัฐ
และเอกชน ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนรวมท้ังหมด จ านวน 1,271 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาไร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 305 คน และท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  
  เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เป็น
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สังกัด ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)  
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 
4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 6 ด้านได้แก่ 

1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
2) ด้านผลิตพัฒนาครู 
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3) ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน 
4) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา 
5) ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แบบสอบถามนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 ห ม า ย ถึ ง 
ปฏิบัติมากท่ีสุด 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 3 หมายถึง  ปฏิบัติปานกลาง 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 1 หมายถึง 
ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 และการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

2. ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม  
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า

ความสอดคล้องเท่ากับ 1  
4. ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
5. ทดลองใช้ (Try out) กับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ านวน 

30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ได้ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.985 
6. น าเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าและ  ปรับปรุงแก้ไข

จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาตรและศิลปศาสตร์ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ต่อ
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  

2. ผู้วิจัยน าส่งหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในสถานศึกษาต่างๆ 
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวน 305 ชุด  

3. ยื่นแบบสอบถามด้วยตนเอง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมารวม 305 ชุด ตามวันและเวลาตามรายละเอียดในหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา ท้ังภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉล่ีย 5 ระดับ ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย ดังนี้ (สัมฤทธิ์, 2554) 
  4.51-5.00 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติมาก 
  2.51-3.50 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  1.51-2.50 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อย  
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      1.00-1.50  หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
3.1 เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด ต าแหน่ง ซึ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบข้อมูล จ านวน 2 กลุ่ม 
นั้นใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการทดสอบ T-test  

3.2 เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 2 
กลุ่ม นั้นใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการทดสอบ F-test  (One – way Analysis of Variance) 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นรายคู่
ตามวิธีเชฟเฟ่ (Scheffc’) 
 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย  
   สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 
 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence)  หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค 
(Cornbach’  - coefficient) 
 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ค่า T-test  ค่า F-test   
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สังกัด สถานศึกษารัฐ 212 69.50 
 สถานศึกษาเอกชน 93 30.50 
 รวม 305 100.00 
ต าแหน่ง ผู้บริหาร 24 7.90 
 ครู 281 91.10 
 รวม 305 100.00 
ขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก 93 30.50 
 ขนาดกลาง 107 35.10 
 ขนาดใหญ ่ 105 34.40 
 รวม 305 100.00 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสังกัด พบว่า สังกัด
สถานศึกษารัฐ จ านวน 212 คน (ร้อยละ 69.50) สังกัดสถานศึกษาเอกชน 93 คน (ร้อยละ 30.50) แยกตาม
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ต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 24 คน (ร้อยละ 7.90) ต าแหน่งครู จ านวน 281 (ร้อยละ 91.10) และ
แยกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 93 คน (ร้อยละ 30.50) อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 107 คน (ร้อยละ 35.10) และอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 105 คน (ร้อยละ 34.40) 

ผลการวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แสดงในตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ รายด้าน X  S.D แปลผล ล าดับที่  
1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.88 0.58 มาก 2 
2 ด้านผลิตพัฒนาครู 3.71 0.80 มาก 6 
3 ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน 4.05 1.04 มาก 1 
4 ด้านการขยายโอกาสการศึกษา 3.72 0.82 มาก 5 
5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 
 

3.78 
 

1.20 
 

มาก 
 
4 

6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3.85 0.79 มาก 3 
 เฉลี่ยรวม 3.83 0.71 มาก  

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 
4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, 
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน ( X = 4.05, S.D. = 1.04) ด้านการพัฒนาหลักสูตร  (X = 3.88, S.D. = 0.58)  ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  (X = 3.85, S.D. = 0.79) ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (X = 3.78, S.D. = 1.20) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา  ( X = 3.72, S.D. = 0.82) และด้านผลิต
พัฒนาครู (X = 3.71, S.D. = 0.80) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 
4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด มีผลการวิเคราะห์แสดงดังในตาราง
ท่ี 3  
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด 
ด้าน
ที่ 

การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา 

สถานศึกษา
รัฐ 

สถานศึกษา
เอกชน 

t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.89 0.58 3.84 0.59 0.67        0.50 
2 ด้านผลิตพัฒนาครู 3.74 0.81 3.66 0.79 0.76        0.45 
3 ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน 4.06 0.88 4.04 1.33 0.14        0.89 
4 ด้านการขยายโอกาสการศึกษา 3.82 0.81 3.49 0.80 3.36 0.00* 
5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
 

3.86 
 

1.32 
 

3.58 
 

0.84 
 

2.27 
 

0.02* 
6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3.88 0.80 3.80 0.77 0.75        0.45 
 เฉลี่ยรวม 3.87 0.70 3.73 0.71 1.60       0.11 
*p≤ 0.05 
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จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม
สังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่ง มีผลการวิเคราะห์ 
ดังแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่ง 

ด้าน
ที่ 

การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา 

ผู้บริหาร ครู t p-value 
X  S.D. X  S.D. 

1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 4.01 0.56 3.87 0.59 1.19 0.24 
2 ด้านผลิตพัฒนาครู 3.83 0.82 3.70 0.80 0.72 0.47 
3 ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน 4.08 0.56 4.05 1.07 0.13 0.90 
4 ด้านการขยายโอกาสการศึกษา 3.75 0.96 3.72 0.81 0.18 0.86 
5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
 

4.24 
 

2.03 
 

3.74 
 

1.10 
 

1.96 
 

0.05 
6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4.15 0.71 3.83 0.79 1.91 0.06 
 เฉลี่ยรวม 4.01 0.77 3.82 0.70 1.28 0.20 

*p≤ 0.05 
จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา   ได้
แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 5  
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 
4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F p-value 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างกลุ่ม 3.21 2 1.607 4.81 0.01* 
ภายในกลุ่ม 100.79 302 0.33   
รวม 103.99 304    

ด้านผลิตพัฒนาครู ระหว่างกลุ่ม 18.81 2 9.41 15.98 0.00* 
ภายในกลุ่ม 177.82 302 0.59   
รวม 196.64 304    
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F p-value 

ด้านผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 

ระหว่างกลุ่ม 6.87 2 3.433 3.24 0.04* 
ภายในกลุ่ม 319.36 302 1.057   
รวม 326.23 304    

ด้านการขยายโอกาส
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 22.97 2 11.487 18.90 0.00* 
ภายในกลุ่ม 183.50 302 .608   
รวม 206.48 304    

ด้านส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 31.014 2 15.507 11.52 0.00* 
ภายในกลุ่ม 406.668 302 1.347   
รวม 437.682 304    

ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ระหว่างกลุ่ม 10.746 2 5.373 9.08 0.00* 
ภายในกลุ่ม 178.615 302 .591   
รวม 189.361 304    

 
โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 13.478 2 6.739 14.78 .000* 

ภายในกลุ่ม 137.666 302 .456   
รวม 151.144 304    

*p≤ 0.05 

จากตารางท่ี 5 จะเห็นได้ว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้บริหารและครู จ านวน 305 คน ซึ่งแยกตามสังกัด ซึ่งสังกัดสถานศึกษารัฐ 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 สังกัดสถานศึกษาเอกชน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 แยกตาม
ต าแหน่ง เป็นผู้บริหาร จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 ครู จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10 และ
แยกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.50 อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 และอยู่ในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 

2. การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลิตและพัฒนา
ก าลังคน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และด้านผลิตพัฒนาครู ซึ่งในแต่ละด้าน
สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

2.1 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีทุกระดับการศึกษา และข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2.2 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านผลิตพัฒนาครู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระ ดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนักศึกษาให้กับครู รองลงมาคือ สถานศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 
ให้กับครูและข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุดคือ สถานศึกษาได้อบรมให้ความรู้แก่ครู สนับสนุนการศึกษาต่อหรือการ
ฝึกอบรมครูในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

2.3 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะปฏิบัติ
จริง รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมการประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด 
คือ สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาอย่างเหมาะสม 

2.4 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพท่ี
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนอย่างท่ัวถึง รองลงมาคือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
กลุ่มเข้าถึงบริการการศึกษาอาชีวศึกษา และข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท่ัวไป ฝึกทักษะวิชาชีพตามความต้องการอย่างท่ัวถึง 

2.5 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริม 
อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีดิจิทัล  รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีระบบสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    

2.6 การบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีปฏิบัติสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ท่านคิด วิเคราะห์และ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารหรือมาใช้การเรียนการสอน รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นท่ีปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันหรือท ากิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมวิชาชีพกับเครือข่ายอื่น ๆ และข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะจากกรรมการ
วิทยาลัยหรือกรรมการสถานศึกษามาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามสังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
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เปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาและด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายคู่ตามวิธีเชฟเฟ่ (Scheffc’) โดยภาพรวม พบว่า สถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และสถานศึกษาขนาด
กลางกับขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้หรือน าไปพัฒนา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและสนับสนุนการศึกษาต่อหรือส่งครูไปอบรมในสาขาท่ี
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไป ฝึกทักษะวิชาชีพตามความต้องการอย่างท่ัวถึง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรศึกษาท้ังสังกัดประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

2. ควรศึกษาลงรายละเอียดของการบริหารสถานศึกษาในแต่ละฝ่ายท้ัง 4 ฝ่ายของสถานศึกษาว่าได้
ส่งเสริมหรือด าเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0  
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) จ านวน 17 คน การวิจัยครั้ง
นี้ใช้หลักการวิจัยแบบปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิ
เคชันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย 2) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียน 3) แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
การน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในรูปแบบการบรรยาย 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน
ช้ันเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมด้านการร่วมมือ ด้านการช่วยเหลือ และด้านการแบ่งปัน อีกท้ังยัง
ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมด้านสังคม, เกมิฟิเคชัน, นิทานมัลติมีเดีย   

 
Abstract 

 
This research aimed 1) to study The enhancing social behavior by Applying 

Gamification with computer multimedia on the subject of Guidance department The target 
group was 17 for students grade 1 of Ban KhanHug Nonyai (Siriket Prachawit) School, Roi-Et 
Province during the secound semester of the 2017 academic year. The research design 
followed classroom action research procedure. The categories of tool were used in the 
study included 1) Gamification with computer multimedia lesson plans on the subject of 
"Guidance department" 2) a student enhancing social behavior  checklist, 3) Student 
Behavior Record. The data were analyzed through two separate procedures, i.e., the 
qualitative data by means of analyzing, interpreting, summarizing and reporting in a 
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descriptive form and the quantitative data by mean of arithmetic mean, percentage and 
standard deviation. 

The findings showed as follows: 
1. The learning activities by applying Gamification with computer multimedia which  

consisted of 5 steps of learning process emphasized students interacting with classmates. 
Encourage students to cooperate. Help And sharing It also makes students more fun to 
study. at infrequent level in the first cycle (" ̅" = 1.50,  S.D. = 0.018) students behave 
themselves sometimes, in the second cycle (" ̅" = 1.59, S.D. =0.019) at the level that 
students behave themselves sometimes, but with an average increase, in the third cycle 
(" ̅" =  1.82, S.D. = 0.033) at the level that students behave themselves sometimes, but 
with an average increase, in the fourth cycle (" ̅" =  2.18, S.D. = 0.09), until increased step 
up to self-level behavior in Fifth cycle (" ̅" =  2.52, S.D. = 0.002)  

Keywords : behavior, Gamification, Multimedia Tales 

 
1. บทน า 

1.1 ระบุสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
พฤติกรรมทางสังคมเป็นการแสดงออกทางสังคมในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และส่ิงแวดล้อมท่ี

สอดคล้องกับแผนท่ีสังคมได้รับ พฤติกรรมแสดงออกบ่งบอกให้เห็นถึงเจตคติและค่านิยมเฉพาะของบุคคลนั้น 
ผู้ท่ีมีการพัฒนาการทางด้านสังคมดีจะมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น เข้าใจความรู้ สึกของผู้อื่นเช่นเดียวกับ
ตนเอง  (กุลยา ตันติผลาชีวะ .2554:127) พฤติกรรมทางสังคมด้านบวกจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เมื่อ
เด็กได้กระท าไปแล้ว ส่งผลสร้างความพอใจและเป็นท่ีนิยมชมชอบของผู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการสร้าง
คุณค่าในตัวเอง การท่ีเด็กมีความสัมพันธ์อันดีจะช่วยให้เด็กเป็นท่ีรักของเพื่อนๆ เกิดความมั่นใจในตนเอง
และผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรารถนาท่ีจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น พฤติกรรม
ทางสังคม อาจเป็นลักษณะของการแสดงออกต่อผู้อื่น ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันละกัน ให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ จนน ามาซึ่งความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น รู้จักการแบ่งปันและการให้ตลอดจนการ
เสียสละ เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นตามล าดับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมท่ีแสดงต่อผู้อื่น เด็กจึงเรียนรู้
ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นท้ังบุคคลภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว (อริสา โสค าภา 
2551:112) ธรรมชาติของเด็กมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะแสดงออกตามความต้องการของตนเองซึ่ง
เสมือนยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและความรู้สึกของผู้อื่น การแสดงออกใน
ระยะแรกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มมากขึ้นและมีโอกาสท่ีจะได้
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นรวมท้ังได้รับการปลูกฝังลักษณะท่ีเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ตามสังคม เด็กจะ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และเรียนรู้ 2 บทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ดีขึ้น การท่ีเด็กมีพฤติกรรมทางด้าน
สังคมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ ท าตามใจตนเอง ฯลฯ จะท าให้เด็กปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ได้ยากและอาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าเด็กได้รับการอบรมปลูกฝังพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคม จะส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ และ เรียนรู้บทบาทของ
ตนเองเพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การพัฒนาทางสังคมส าหรับเด็กวัยนี้ต้องฝึกให้เกิดความไว้วางใจในผู้อื่น
เมื่ออยู่ร่วมกันท างานและเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบในการท างานต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอย่างง่ายๆ 
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ให้เด็กเข้าใจข้อตกลง กฎเกณฑ์ต่างๆ ฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอยให้ถึงโอกาสของตนหัดให้เด็กรับฟังผู้อื่น 
ช่ืนชมผู้อื่น (เยาวพา เดชะคุปต์.2554:85) 

 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนมุ่งเน้นจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนการการศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี สืบสานประเพณี
มีวิชาการเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นโรงเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชน มีการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดต้ังชมรมผู้ปกครอง เพื่อใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น อีก
ท้ังนักเรียนท่ีเข้าเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนรอบข้างจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นการปลูกฝังการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพราะเช่ือว่าการท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมทาง
สังคมท่ีดีให้ความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือและรู้จักแบ่งปัน ท่ีเป็นพฤติกรรมพื้ นฐานช่วยให้นักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้องอันจะส่งผลในการส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนท่ีดีขึ้นอีกด้วย 
(กลุ่มบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) , 2559) นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชา-วิทย์) เป็นช่วงเวลาท่ีเปล่ียนระบบการเรียน
จากอนุบาลเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเกิดความเปล่ียนแปลงท้ังสภาพแวดล้อมและกลุ่มเพื่อน 
อีกท้ังนักเรียนส่วนหนึ่งย้ายมาจากต่างโรงเรียนจึงท าให้นักเรียนบางคนยังปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ไม่ ค่อย
ดีนัก จึงท าให้เกิดพฤติกรรมด้านสังคมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ ท าตามใจตนเอง  
เป็นต้น (สมปอง โสภาอุทก. ครูประจ าช้ัน ป.1. สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560.) อันจะส่งผลให้เกิดปัญหาใน
ด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนในอนาคตได้ 

กระบวนการปรับตัวทางสังคม (Socialization process) เป็นกระบวนการส าคัญท่ีเด็กจะเรียนรู้
แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคมท่ีถูกต้อง การปรับตัวนี้เพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับตนเองและอยู่ร่วมสังคมกับ
บุคคลอื่นได้ กระบวนการนี้ เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้ไปตลอดชีวิต นับต้ังแต่วัยทารก โดยเด็กจะเรียนรู้ท่ีจะสร้าง
ความสัมพันธ์กับแม่และขยายไปสู่บุคคลรอบข้าง เด็กจะเรียนรู้ภาษา การแสดงความรู้สึกต่อคนอื่น รู้จักการ
ช่วยเหลือตนเอง รู้จักข้อตกลงทางสังคม การเรียนรู้แต่ละช่วงวัยมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติอีกวัยหนึ่ง เด็ก
วัยเรียนหรือวัยประถมจะมีพัฒนาการทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงจากเด็กปฐมวัย เด็กวัยประถมจะมีพัฒนาทาง
สังคมเนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากเพื่อนและสภาพส่ิงแวดล้อม เด็กวัยนี้ไปโรงเรียนจึงมีความเข้าใจภาษา
มากขึ้น และจะเริ่มลดการยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง ผลจากการพัฒนาการดังกล่าวจะท าให้เด็กสามารถ
สร้างสังคมกับบุคคลอื่น และอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กวัย 6 -9 ปี จะไม่สนใจผู้ใหญ่
เหมือนเด็กปฐมวัย การตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของเด็กวัยประถม ถือเป็น
หัวใจส าคัญของการอบรมเล้ียงดูและการให้การศึกษาแก่เด็กในวัยนี้ การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ี
ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก เนื่องจากการเล่านิทานท าให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อน
คลายอารมณ์แล้ว เนื้อหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ของเด็ก การฟังนิทานนอกจากจะท าให้เด็กมีความสนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว นิทานยั งช่วยให้
เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการท่ี
กว้างไกล รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับเด็กจากการฟังนิทานท่ีมีเนื้อหาสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามจากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครในนิทานท่ีเด็กได้ฟัง เด็กจะมีความเช่ือ 
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ศรัทธา และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กท่ีมักจะมีการเรียนรู้
พฤติกรรมต่างๆจากการเลียนแบบบุคคลท่ีเด็กรักและศรัทธาและเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูร่า (Bandura Social Learning Theory) ท่ีเช่ือว่าเด็กเรียนรู้พฤติกรรมจากการใช้ตัว
แบบ สัญลักษณ์และทุกส่ิงทุกอย่างในสังคม (Learning through modeling) ซึ่งเกิดจากการรับรู้พฤติกรรม 
และสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระท าตามตัวแบบนั้นได้ นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กมาก เด็กต้องการความ
น่าสนใจและประโยชน์ท่ีได้จากการฟังนิทานในด้านของการสร้างสรรค์จินตนาการ ความคิด ความเข้าใจ 
ความฝันและการรับรู้ให้กับเด็ก ตัวละครแต่ละตัวในนิทานจะสร้างจินตนาการในสมองเด็ก (เกริก ยุ้นพันธ์ , 
2539) จึงจ าเป็นอย่างมากท่ีจะปรับเปล่ียนการเล่านิทานธรรมดาให้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดย
การน าเอานิทานมัลติมีเดียเข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจของนิทานในเรื่องนั้นๆ  นิทานมัลติมีเดียจึงเป็น
กิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นส าหรับเด็กในการสร้างเสริมเด็กได้ในทุกเรื่องรวมถึงการสร้างนิสัยรักการอ่าน อีกท้ัง
ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เกิดกับเด็กได้อีก
ด้วย 

 เกมเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และมีทัศนคติท่ีดีตามท่ีต้องการ ซึ่งครูส่วนมากยอมรับว่าเกมเป็นกิจกรรมการเล่นท่ีสามารถจูงใจนักเรียนได้ 
(Grambs, 1970) ครูผู้สอนจึงสามารถน าเกมมาใช้ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพราะเกมเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถจัดสภาพแวดล้อมของนักเรียนให้เกิดการแข่งขันอย่างมีกฎ กติกาโดยเฉพาะได้ เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเสริมสร้างพฤติกรรมทางสังคมในกลุ่มของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นโดยการน าเอา
เทคนิควิธีการต่างๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน  โดยใช้การแข่งขันค่อยๆ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท าให้เกิดความพยายามในการท ากิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้การแข่งขันยังช่วยให้
นักเรียนใช้ความพยายามเพื่อหาทางให้การงานหรือการเรียนประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับเกมท่ีก าลังได้รับความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจนั้น คือแนวคิด
เกมิฟิเคชัน (Gamification) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีจะถูกน ามาประยุกต์ให้เข้ากับวงการการศึกษาโดยใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เกมิฟิเคชันเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น (Glover, 2013) โดยประยุกต์รูปแบบของเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ 
ทาให้กิจกรรมนั้นมีรูปแบบเสมือนเกม ความสนุกสนานหรือความท้าทายท่ีเกิดขึ้นจากการทากิจกรรมนั้นจะ
ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่อไปการน าแนวคิดเกมิฟิเคชันมาใช้ในการเรียนรู้ต่าง
กับการเรียนโดยมีเกมเป็นฐานตรงท่ี  เกมิฟิเคชันสอดแทรกแนวคิดของเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ 
ซึ่งแม้ไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงแต่ท าให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกเสมือนการเล่นเกมได้ ขณะท่ีการเรียนโดยมีเกม
เป็นฐานให้ความส าคัญกับการสร้างเกมเพื่อน ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ซึ่งในระหว่างการเล่นเกมผู้เล่นจะได้
เรียนรู้เนื้อหาสาระของการเรียนในหัวข้อนั้นด้วยพร้อมๆกับการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นซึ่งจะช่วย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยท่ีผู้เล่นไม่รู้ตัว Yu-kai Chou(2013 b) กล่าวว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เก
มิฟิเคชัน สามารถดึงดูดให้นักเรียนมีส่วนร่วมและจดจ่ออยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองโดยการน า
กลศาสตร์ของการเล่นเกมมาปรับใช้กับกิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงสอดคล้องกับ Foreman(2013) ซึ่ง
กล่าวว่ารูปแบบของเกมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง เกมให้ประสบการณ์ท่ีเห็นภาพอย่าง
ละเอียดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว คุณสมบัตินี้ของเกมท าให้การจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิมหรือการสอนแบบ
บรรยายนั้นกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อการบูรณาการโครงสร้างของเกมมาใช้ในการออกแบบบทเรียน และ
แบบฝึกหัดในกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เนื้อหามีความน่าสนใจและมีความสามารถท่ีจะดึงดูดนักเรียน
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ให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในการมีส่วนร่วมกับการเรียนได้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ีสามพุทธศักราช 2553 ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นอันเกิดจากแรงจูงใจภายในตนเองของนักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติ  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดเกมิฟิเคชันเป็นการประยุกต์น าเอาองค์ประกอบ
ของเกมมาท าให้เกิดขึ้นกับสถานการณ์ท่ีไม่ใช่เกม ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนของ
ครูผู้สอน หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือการน าเกมเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกของความเป็นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยหลักการของเกมการเล่นท่ีมีความสนุกสนาน ท้าทายและน่าติดตามผสมผสานกันไป 
โดยองค์ประกอบของแนวคิดเกมิฟิเคชัน ได้แก่ 1) คะแนนสะสม (Points) เป็นการสะสมแต้มคะแนนท่ีได้
ก าหนดไว้จากการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความส าเร็จจากการใช้งาน 2) เหรียญตรา
สัญลักษณ์ (Badges) เปรียบเสมือนส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความพิเศษบางอย่าง ซึ่งจะได้รับส่ิงพิเศษเหล่านี้ก็ต่อเมื่อ
ปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้หรืออาจเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการได้มา 3) ระดับขั้น (Level) เป็นการ
ก าหนดให้ผู้เล่นต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะเนื่องจากเกมจะมีระดับความยากท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หาก
สามารถเอาชนะได้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจขึ้นภายในตัวเอง4) ตารางอันดับ (Leaderboard) เป็นการแสดง
อันดับของผู้เข้าแข่งขันจากการสะสมแต้มคะแนนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
ของผู้ร่วมเล่นในเกม 5) ความท้าทาย (Challenges) เป็นภารกิจท่ีจะต้องชักชวนเพื่อนรอบข้างให้มาร่วมท า
กิจกรรม เพราะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ียากเกินกว่าท่ีคนเดียวจะสามารถท าได้ส าเร็จ องค์ประกอบตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชันท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาของมนุษย์ท่ี
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเล่นเพื่อให้ผู้ท่ีใช้งานสามารถใช้เวลากับเกมได้โดยไม่เกิด
ความรู้สึกเบ่ือและมีความรู้สึกร่วมไปกับการท ากิจกรรม (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 2556) ซึ่งหากน ามาปรับใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วย่อมจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจากมีการ
น าเสนอท่ีคล้ายกับการเล่นเกมในชีวิตประจาวัน ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง รู้รักษ์
ส่ิงแวดล้อม สามรถติดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะครอบคลุม 3 ด้าน 
คือ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านการงานอาชีพ 3. ด้านชีวิตและสังคม โดยในด้านชีวิตและสังคมมีเนื้อหาเพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี
เจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดี มีคุณภาพ มีทักษะ และสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยการเสริมสร้างพฤติกรรมด้าน
สังคมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชัน
ร่วมกับนิทานมัลติมีเดียในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนร่วมกับ
การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติกับผู้อื่น น ามาซึ่งการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในท่ีสุด อัน
จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นมีปฏิสัมพันธ์ท่ีจะสามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดย

ใช้นิทานมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1  การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) 
ตามแนวคิดของ Kemmis & MCTaggart (1990 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ัน โดยใช้วงจร PAOR 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้น
ปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เพื่อวางแผนการสอน
ตลอดท้ัง 5 สัปดาห์ 

3.2  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ านวน 17 คน 

 3.3  เครื่องมือท่ีใช้ 
  3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย วิชาแนะแนว 
  3.3.2 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
  3.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.4  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  3.4.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
   3.4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์ซึ่งสร้างหลักสูตรของโรงเรียนบ้านคานหักโนน

ใหญ่ฯ ในรายวิชาแนะแนว ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เลือกหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตรจ านวน 2 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กายและใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8    

   3.4.1.2 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชัน จากเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาจัดท าแผน โดยประกอบด้วยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนได้แก่  

    ขั้นกระตุ้นความสนใจ 
    ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    การปฏิบัติภารกิจ 
    ขั้นเช่ือมโยงความรู้ 
    ขั้นสรุปการสอน 
   3.4.1.3 จัดท าแผนการเรียนรู้ จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนในห้องเรียน

คาบละ 50 นาที จ านวน 5 คาบ ท้ังหมด 5 ช่ัวโมง 
   3.4.1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย เสนอต่อครูผู้ร่วมวิจัย และอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิควิธี และพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น ดูความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

   3.4.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจพิจารณามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสม ในระหว่างการด าเนินการในแต่ละวงรอบ 
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   3.4.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ฯ 

  3.4.2 การสร้างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
   ผู้วิจัยได้สร้างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ดังนี้ 
   3.4.2.1 ศึกษาทฤษฏีเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม การสังเกต

และการบันทึกพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก 
   3.4.2.2 ศึกษาแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (สุฎารัตน์ จันทะนาม, 2558) 
   3.4.2.3 สร้างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรม โดยขั้นตอนการบันทึกพฤติกรรม ครูอาจแบ่งขั้นตอนของการบันทึกพฤติกรรมเป็น 3 
ขั้นตอน คือ  

    ขั้นตอนแรก เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือ  สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  
    ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการบันทึกความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตน  
    ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตีความและแปลความหมาย รวมถึงการสรุปพฤติกรรมของเด็ก 
   3.4.2.4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย เสนอต่อครูผู้

ร่วมวิจัย และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ด้านความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 

   3.4.2.5 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ท่ีผ่านการ
ตรวจพิจารณามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม ในระหว่างการด าเนินการในแต่ละวงรอบ 

   3.4.2.6 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท่ีปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2560 
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ฯ 

  3.4.3 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
    ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 
   3.4.3.1 ศึกษาวิธีการวัดพฤติกรรมนักเรียน จากทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน 
   3.4.3.2 ก าหนดขอบข่ายของลักษณะท่ีแสดงถึงการมีพฤติกรรมด้านสังคมในเชิงบวก ตาม

ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของ เฮอร์ลอค (Hurlock. 1964: 237 – 239) ซึ่งปรับปรุงจากแบบสังเกต
พฤติกรรมทางสังคมของ อริสรา โสภาค า (2551) โดยมีขอบเขตการสังเกต 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

     1) ด้านการร่วมมือ 
     2) ด้านการช่วยเหลือ 
     3) ด้านการแบ่งปัน 
   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนนี้จะคลอบคลุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียนแต่ละ

บุคคลในระหว่างการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกด้านการร่วมมือ ด้านการ
ช่วยเหลือ และด้านการแบ่งปัน มีลักษณะการประเมินแบบ 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ โดยจะเป็นข้อค าถามท่ี
แสดงพฤติกรรมในแต่ละด้านของผู้เรียนท่ีแสดงออกมา 
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   3.4.3.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ มีลักษณะการ
สอบถามความถ่ีของพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับพฤติกรรม 3 ระดับ
ดังนี้   

   ระดับคะแนน 3 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้วยตนเองทุกครั้ง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้วยตนเองบางครั้ง 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมเม่ือมีผู้อื่นบอก 
   3.4.4.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีมท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อวัดความตรงของเนื้อหาการสังเกต (ดังรายช่ือแสดงในภาคผนวก จ) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะจากนั้นน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นท่ีจะสังเกตและเกณฑ์การประเมิน ได้ค่า 
IOC = 0.96 (ภาคผนวก ง) 

   3.4.4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญและเลือกประเด็นการสังเกตท่ีมีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป แล้ว
น าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เวลาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน สัปดาห์ละ 1 
ช่ัวโมง 50 นาที จ านวน 5 สัปดาห์ รวมเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังส้ิน 5 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2560  ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  ต .ค.  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค.  ก .พ.  มี .ค.  
1.สังเกตและศึกษาสภาพ
ปัญหาในการเรียนการสอน 

          

2.ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

          

3.ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 5 แผน 

          

4. ปฏิบัติการวงรอบท่ี 1           
5. ปฏิบัติการวงรอบท่ี 2           
6. ปฏิบัติการวงรอบท่ี 3           
7. ปฏิบัติการวงรอบท่ี 4           
8. ปฏิบัติการวงรอบท่ี 5           
9. สรุปผลการวิจัย           

  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเพื่อจัดเก็บข้อมูล และน าข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์และประเมินผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติการวิจัย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 
ประเภทได้แก่ 
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   3.5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยโดยจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลหลังจากส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละวงรอบ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ตีความ แล้ว
รายงานในรูปแบบของการบรรยาย 

   3.5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในแต่ละ

วงรอบปฏิบัติการมาวิเคราะห์หาค่าระดับการท างานเป็นทีมโดยค านวณหา ค่าเฉล่ีย (  ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจาก คะแนนค่าเฉล่ียของช่วงระดับคะแนน 3 
ระดับดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.00   หมายถึง เกิดพฤติกรรมทุกครั้ง 
 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง เกิดพฤติกรรมขึ้นบางครั้ง 
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง เกิดพฤติกรรมขึ้นเมื่อมีผู้อื่นบอก 
 

4. ผลการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดยใช้นิทานมัลติมีเดียโดยใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการPAOR จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้แบ่งวงรอบในการสะท้อนผลจากการ
ปฏิบัติการออกเป็น 5 วงรอบปฏิบัติการ มาสรุปผลการปฏิบัติการ ดังนี้ 
 วงรอบปฏิบัติการท่ี 1 พฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมมีระดับการแสดง
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง  โดยมีพฤติกรรมด้านการช่วยเหลือท่ียังต้องมีผู้อื่นบอกให้กระท า ปัญหาท่ีพบ
ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 1 คือ นักเรียนใช้เวลาในบางขั้นตอนมากเกินไปท าให้ปฏิบัติกิจกรรมไม่ทันเวลาและ
เรื่องการใช้งาน อินเทอร์เน็ตขัดข้องใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ก าหนดเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมและก่อนการเรียนการสอนครูจะต้องโหลด
นิทานมัลติมีเดียมาโดยใช้วิธีการเปิดแบบออฟไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
ตารางที่ 2 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 1 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล   ̅
ผู้วิจัย 

  ̅
ผู้ช่วยวิจัย 

  ̅ S.D. 

1 . ด้านการร่วมมือ 1.49 1.52 1.51 0.021 บางครั้ง 
2 . ด้านการช่วยเหลือ 1.46 1.52 1.49 0.042 เมื่อมีผู้อื่นบอก 

3. ด้านการแบ่งปัน 1.51 1.52 1.52 0.007 บางครั้ง 

รวม 1.49 1.52 1.50 0.018 บางครั้ง 

 วงรอบปฏิบัติการท่ี 2 พฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมมีระดับการแสดง
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง แต่มีพฤติกรรมด้านสังคมท่ีสูงขึ้นจากวงรอบปฏิบัติการท่ี 1 ปัญหาท่ีพบใน
วงรอบปฏิบัติการท่ี 2 คือ นักเรียนบางคนแอบเล่นหรือไม่สนใจในการท ากิจกรรมใบงานแบบรายบุคคล  ซึ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ผู้วิจัยลดการท ากิจกรรมใบงานแบบรายบุคคลแล้วให้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็น
กลุ่มมากขึ้น 
ตารางที่ 3 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 2 
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ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล   ̅
ผู้วิจัย 

  ̅
ผู้ช่วยวิจัย 

  ̅ S.D. 

1 . ด้านการร่วมมือ 1.60 1.60 1.60 0 บางครั้ง 
2 . ด้านการช่วยเหลือ 1.53 1.62 1.58 0.06 บางครั้ง 

3. ด้านการแบ่งปัน 1.61 1.6 1.61 0.007 บางครั้ง 

รวม 1.58 1.61 1.59 0.019 บางครั้ง 

วงรอบปฏิบัติการท่ี 3 พฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมมีระดับการแสดง
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง แต่มีพฤติกรรมด้านสังคมท่ีสูงขึ้นจากวงรอบปฏิบัติการท่ี 2 ปัญหาท่ีพบใน
วงรอบปฏิบัติการท่ี 3 คือ เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น จะมีนักเรียนบางคนท่ีไม่ให้ความ
ร่วมมือและไม่สนใจท ากิจกกรมช่วยเพื่อน เพราะไม่ได้ต้ังใจฟังนิทานมัลติมีเดีย จึงท าให้ไม่สามารถตอบ
ค าถามผู้วิจัยได้  ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาคือ ผู้วิจัยท าการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการต้ัง
ค าถามเพื่อสอบถามในระหว่างการดูนิทานมัลติมีเดีย ให้นักเรียนต้ังใจดูและสามารถตอบค าถามและมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมกับเพื่อนได้ 
ตารางที่ 4 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 3 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล   ̅
ผู้วิจัย 

  ̅
ผู้ช่วยวิจัย 

  ̅ S.D. 

1 . ด้านการร่วมมือ 1.93 1.85 1.89 0.057 บางครั้ง 
2 . ด้านการช่วยเหลือ 1.81 1.79 1.80 0.014 บางครั้ง 

3. ด้านการแบ่งปัน 1.79 1.75 1.77 0.028 บางครั้ง 

รวม 1.84 1.80 1.82 0.033 บางครั้ง 

 วงรอบปฏิบัติการท่ี 4 พฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมมีระดับการแสดง
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง แต่มีพฤติกรรมด้านสังคมท่ีสูงขึ้นจากวงรอบปฏิบัติการท่ี 3  ปัญหาท่ีพบใน
วงรอบปฏิบัติการท่ี 3 คือ กิจกรรมในขั้นปฏิบัติภารกิจยาวนานเกินไป จึงท าให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกก
รมไม่เพียงพอ  ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาคือ ผู้วิจัยลดการท ากิจกรรมแล้วต้ังข้อค าถามเพื่อสอบถามความ
เข้าใจของนักเรียน 
ตารางที่ 5 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 4 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล 
  ̅ผู้วิจัย   ̅ผู้ช่วยวิจัย   ̅ S.D. 

1 . ด้านการร่วมมือ 2.28 2.19 2.24 0.064 บางครั้ง 
2 . ด้านการช่วยเหลือ 2.15 2.19 2.17 0.028 บางครั้ง 

3. ด้านการแบ่งปัน 2.14 2.15 2.15 0.007 บางครั้ง 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล 
  ̅ผู้วิจัย   ̅ผู้ช่วยวิจัย   ̅ S.D. 

รวม 2.19 2.18 2.18 0.009 บางครั้ง 
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วงรอบปฏิบัติการท่ี 5 พฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนในแต่ละด้าน ในภาพรวมมีระดับการแสดง

พฤติกรรมเกิดขึ้นโดยท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ทุกครั้ง  หลังจากจบการปฏิบัติการวงรอบท่ี 5 
แสดงออกถึงความรู้สึกการกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ในความร่วมมือ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน ใน
การท ากิจกรรมร่วมกลุ่มกับผู้อื่น 
ตารางที่ 6 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 5 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล   ̅
ผู้วิจัย 

  ̅
ผู้ช่วยวิจัย 

  ̅ S.D. 

1 . ด้านการร่วมมือ 2.56 2.51 2.54 0.035 ปฏิบัติด้วยตนเอง 
2 . ด้านการช่วยเหลือ 2.52 2.53 2.53 0.007 ปฏิบัติด้วยตนเอง 
3. ด้านการแบ่งปัน 2.48 2.51 2.50 0.021 ปฏิบัติด้วยตนเอง 
รวม 2.52 2.52 2.52 0.002 ปฏิบัติด้วยตนเอง 

 จากการศึกษาการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้าน
คานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)นั้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคช่ันโดยใช้นิทานมัลติมีเดีย 
ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสังคมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละวงรอบปฏิบัติการ จากระดับการเกิด
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็น บางครั้ง ในวงรอบปฏิบัติการท่ี1 (" "̅ = 1.50, S.D. = 0.018) วงรอบปฏิบัติการท่ี 2 
(" "̅ = 1.59, S.D. = 0.019) วงรอบปฏิบัติการท่ี 3 (" "̅ = 1.82, S.D. = 0.033) และวงรอบปฏิบัติการท่ี 4 
(" "̅ = 2.18, S.D. = 0.09) เพิ่มขึ้นไปสู่ระดับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในวงรอบปฏิบัติการท่ี5 
(" "̅ = 2.52, S.D. = 0.002) 
ตารางที่ 7 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคม วงรอบการปฏิบัติการท่ี 1-5 

ด้าน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานเป็นทีมของนักเรยีน  

วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 วงรอบท่ี 3 วงรอบท่ี 4 วงรอบท่ี 5 
  ̅ S.D.   ̅ S.D.   ̅ S.D.   ̅ S.D.   ̅ S.D. 

1. ด้านการร่วมมือ 1.51 0.021 1.6 0 1.89 0.057 2.24 0.064 2.54 0.035 
2. ด้านการช่วยเหลือ 1.49 0.042 1.58 0.06 1.8 0.014 2.17 0.028 2.53 0.007 
3.ด้านการแบ่งปัน 1.52 0.007 1.61 0.007 1.77 0.028 2.15 0.007 2.5 0.021 

รวม 1.5 0.018 1.59 0.019 1.82 0.033 2.18 0.009 2.52 0.002 
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1.1 ควรท าการศึกษาผลของการเสริมสร้างพฤติกรรมอื่นๆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด    
เกมิฟิเคชัน 

5.1.2 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันโดยใช้นิทานมัลติมีเดียไปใช้กับ
นักเรียนในช่วงช้ันอืน่ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ประธานกรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน กรรมการควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.มานิต อาษานอก กรรมการ
ควบคุมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ทรงศักด์ิ สองสนิท อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรค า อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักด์ิ อาจารย์อนุสรณ์ 
ถูสินแก่น อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์  อาจารย์ปัณญาพัฒน์ ขันทอง  และคุณครูฮงศิริ  หาวิเศษ ท่ีกรุณา
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ รวมท้ังเป็นผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 
เนื้อหา และให้ค าแนะน าตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจนงานวิจัยนี้สมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูสมปอง โสภาอุทก ท่ีกรุณาเป็นผู้ร่วมวิจัยและเป็นครูพี่เล้ียงให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนร่วมด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่เริ่มต้นจนส าเร็จลุล่วง 
 ขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท าให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณมารดาและพี่สาว ท่ีสนับสนุนและให้ก าลังใจจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้
อบรมส่ังสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญท่ีท าให้การ
ศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
7. ประวัตินักวิจัย 

ชื่อ นามสกุล นางสาวจิราภา สุทธิประภา 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ความเช่ียวชาญ คอมพิวเตอร์ศึกษา  
 

 
 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVISM 
ON SEQUENCES FOR MATHAYOMSUKSA 5 

 
ธณัชชา จันทกาญจน์1  ดร.กรวิกา ก้องกุล2 

1 นิสิต สาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 095-7895149 tanatcha.math@gmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 074609600 ต่อ 2565 konvika@tsu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-
ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ และ (3) เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จ านวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่  (1) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  และ (4) เกณฑ์การวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล
และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า (1) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.72 /77.53 (2) ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.41 และ (3) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ , ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ , 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 

 Exploring the constructivist theory on sequences, this study aimed to 1) develop 
effective mathematical learning activities based on constructivist theory on sequences for 
Mathayomsuksa 5 by using the 75/75 criterion efficiency evaluation method, 2) study the 
learning progression in mathematics on sequences of Mathayomsuksa 5 students through 
Mathematical learning activities based on constructivist theory, and 3) study the ability in 
problem solving on sequences of Mathayomsuksa 5 students that adopted the 
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constructivist theory. The samples were 30 Mathayomsuksa 5 students of Hatyaiwittayalai 
School, in the second semester of the academic year 2016, drawn using the cluster 
random sampling technique. The instruments included 1) a learning activity based on 
constructivist theory on sequences, mathematics subjects, Mathayomsuksa 5. 2) 
achievement test on sequences. 3) problem solving ability test; and (4) criterion for 
problem solving ability. The obtained data were analyzed by computing percentiles, 
means, standard deviation, effectiveness index, and t-test.  The statistical results showed 
that 1) The efficiency value of the learning activity based on constructivist theory on 
sequences was 79.72 /77.53. 2) The learning progression in mathematics of the students is 
68.41%; and 3) The ability in problem solving on sequences of Mathayomsuksa 5 students 
after learning was higher than before learning at significant level of .01. 
Keywords : Learning activities based on Constructivism, Learning progression in 
Mathematics, The ability in problem solving in Mathematics 

 
1. บทน า 

 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคัญท้ังทางด้านการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
มีความจ าเป็น ส าหรับการด ารงชีวิตและการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในทุกยุคทุกสมัยอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันคณิตศาสตร์ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นในมุมมองของการเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาความคิด ความเป็น
เหตุเป็นผล และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิต อีกท้ังช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มี
เหตุมีผล พัฒนาความสามารถในการท างาน มีการวางแผนและการด าเนินงานเป็นขั้นตอน คณิตศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ คณิตศาสตร์ช่วยให้เกิดความเจริญในโลก ช่วยให้มนุษย์คิดค้นส่ิง
ใหม่ สร้างสรรค์งานหรือนวัตกรรม นอกจากนี้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ทักษะชีวิตอีกด้วย อย่างไรก็ตามความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับผู้เรียนและผู้สอน (อัมพร ม้าคะนอง, 2558) 

 ในปัจจุบันมีปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มากมาย ท้ังเรื่องของการไม่ประสบผลส าเร็จใน
การเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า การไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก
การไม่ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู ครูไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจและสนใจในส่ิงท่ีครูสอน 
ครูบอกขั้นตอนวิธีให้ท าตาม และเน้นการท่องจ า ท าให้นักเรียนขาดโอกาสและอิสระในการคิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์รวมถึงเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีรายงานว่า ทันทีท่ีนักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดค านวณตามข้ันตอน การค านวณอย่างไม่มีความหมาย ก็มีความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะ
ท าให้นักเรียนคิดค านวณเพื่อต้องการหาเพียงผลลัพธ์ในการค านวณ เพราะท่องจ าและเลียนแบบการคิด
ค านวณตามข้ันตอนท่ีครูสอน แทนท่ีจะเป็นการคิดอย่างมีความหมาย ผลงานวิจัยเหล่านี้ย้ าเตือนครูว่า ทันที
ท่ีได้สอนวิธีการบางอย่างให้แก่นักเรียน หรือให้นักเรียนลงมือปฏิบัติก่อนท่ีจะเกิดความเข้าใจในขั้นตอนหรือ
หลักการเหล่านั้นแล้ว นักเรียนจะไม่พยายามคิดค้นหาความหมายในส่ิงท่ีเรียน นักเรียนมักยึดติดกับขั้นตอน
เหล่านั้น ส่งผลท าให้การท่ีจะได้มาซึ่งความเข้าใจในภายหลังนั้นเกิดขึ้นได้ยาก  (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[สสวท], 2554) 
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 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
พลัง เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และได้เห็นผลงานของตนเอง
มีความหมาย และสร้างความพึงพอใจส่วนตัว อันจะเป็นแรงจูงใจท่ีดี ส าหรับผู้เรียนโอกาสในการเลือกเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ยิ่งผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นเท่าไร โอกาสท่ีจะเกิดความอยาก  
ลงมือท าก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และหากผู้เรียนสนใจท างานช้ินใดช้ินหนึ่งอย่างจริงจัง โอกาสท่ีผู้เรียนจะได้
ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งมีมากขึ้น (วัฒนาพร ระงับทุกข์,  2542) ได้มีผู้ศึกษาและให้ข้อคิดไว้หลายแนวทางเกี่ยวกับ
วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ และผู้วิจัยได้สนใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว คิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ท่ีเช่ือว่าการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเอง ซึ่ง Yager (1991) ได้เสนอขั้นตอนการสอนตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ แบบ Constructivist Learning Model (CLM) ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเชิญชวน 
2) ขั้นส ารวจ 3) ขั้นน าเสนอค าอธิบายและค าตอบของปัญหา และ 4) ขั้นน าไปปฏิบัติ จากการศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาพบว่า ผู้เรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีความคงทนในการเรียนรู้ และได้รับพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะการ
แก้ปัญหา การส่ือสารและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง ล าดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2.2  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
 2.3  เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค- 
ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 60 
 3.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค- 
ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค- 
ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 11 ห้อง จ านวน
นักเรียน 495 คน 
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   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวนนักเรียน 45 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากท้ังหมด 11 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องท่ีมี
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 4 ห้อง ห้องท่ีมีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 4 ห้อง 
และห้องท่ีมีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3 ห้อง หลังจากนั้นสุ่มห้องเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ ามาอย่างละ 1 ห้อง และสุ่มนักเรียนมาห้องละ 15 คน รวมเป็น 45 คน 
ตามภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 100 นาที 
  4.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  
1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  4.2.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ล าดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 
  4.2.4  เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 4.3 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    4.3.1  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
  - ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้  หลักการ แนวคิดพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ห้องเรียนท่ีนักเรียนม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

4 ห้อง 

ห้องเรียนท่ีนักเรียนม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

3 ห้อง 

ห้องเรียนท่ีนักเรียนม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 

4 ห้อง 

1 ห้อง 

1 ห้อง 

1 ห้อง 

15 คน 

15 คน 

15 คน 
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  - วิเคราะห์เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   - ด าเนินการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 - น าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ทดลองใช้  (try out) กับกลุ่มน าร่อง 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  4.3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล าดับ เป็นข้อสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ 
  - เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ 
  - วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น คัดเลือกข้อสอบ
ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60 - 1.00 และทดสอบกับนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว 
  - น าผลการทดสอบรายข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) และคัดเลือกข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
  - น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน าร่องและน าผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
  4.3.3  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  - สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ 
เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ 
  - เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ 
  - วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น คัดเลือกข้อสอบ
ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.60 - 1.00 และทดสอบกับนักเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว 
  - น าผลการทดสอบรายข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) และคัดเลือกข้อสอบจ านวน 5 ข้อ 
  - น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มน าร่องและน าผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
  4.3.4  เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
  - ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เกณฑ์การให้คะแนน 
  - สร้างเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง 
ล าดับ 
  - เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อดูภาษา ความถูกต้องความเหมาะสมและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
  - ทดลองตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และน า
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของการตรวจ 
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 4.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  4.4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 กิจกรรม 
  4.4.3 ท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็น
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 4.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.5.1 ข้อมูลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 น ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
  4.5.2 ข้อมูลท่ีได้จากทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น ามา
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
  4.5.3 ข้อมูลท่ีได้จากทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน น ามาหาความก้าวหน้าในการเรียนรู้  โดยการวิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิผล (The 
Effectiveness Index : E.I.) 
  4.5.4 ข้อมูลท่ีได้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน ามาเปรียบเทียบโดย
การทดสอบที 
 
5. ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม       ค x  S.D. ร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (E1) 60 47.83 5.55 79.72 
คะแนนหลังเรียน (E2) 30 23.26 2.29 77.53 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 79.72/77.53 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.72/77.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีก าหนด 
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ตอนท่ี 2  ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

จ านวนนักเรียน ผลรวมของคะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

45 549 1097 0.6841 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 0.6841 แสดงว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 68.41 
 
ตอนท่ี 3   ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 79.72/77.53 หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

คะแนน n    ค x  S.D. D  
2D  df t 

ก่อนเรียน 
 

45 7.2 2.36 
 

553 
 

6983 
 

44 
 

39.96** 

หลังเรียน 19.49 2.53 
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ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉล่ียร้อยละ 
79.72 และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉล่ียร้อยละ 77.53 แสดงว่าผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-
ติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน และวิธีการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่ศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นยังผ่านการตรวจสอบแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านเนื้อหา หลักสูตร การวัดผล ได้ท าการประเมินความ
สอดคล้องชัดเจนและเหมาะสมในทุกๆ ด้าน ต้ังแต่กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ความถูกต้องของสาระการเรียนรู้ รูปแบบของกิจกรรมและการประเมินผล ซึ่ง
โดยรวมทุกด้านแล้ว กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 มีคุณภาพในระดับดีมาก และก่อนท่ีน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ได้ผ่านการ
ทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าส่วนท่ีบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นจน
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจ โดยท่ีกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติ
นั้นจะครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีได้เรียน เพื่อให้เกิดความแม่นย า มีความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น  มีประสิทธิภาพ
ทางความคิด มีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน เช่น ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (2551) 
ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมและรูป
ส่ีเหล่ียม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.90/89.40 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ัง
ไว้ และวนิดา นนฤาชา (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.87/81.19 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสินี ริตจันทร์  
(2552) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.76/86.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 6.2. จากการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 0.6841 หมายความว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้าง
ขึ้นมีความเป็นไปได้ท่ีท าให้ผลการเรียนของนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีสูงขึ้นร้อยละ 68.41 
ท้ังนี้หากพิจารณาความรู้เดิมในเรื่อง ล าดับ จากคะแนนทดสอบก่อนเรียน พบว่ามีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 12.2 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ยังไม่ถึง 50% )15 คะแนน  (ต่อมาเมื่อนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการเปรดโอกาสให้ผู้เรียนเป  ็นผู้สร้างความรู้ใหม่ด้วย
ตัวเองจากพื้นฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ด้วยกระบวนการพิสูจน์อย่างมีเหตุผล เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการไตร่ตรอง 
การคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย และแสวงหาความรู้
ด้วยการลงมือกระท า เช่น ร่วมกันท าใบงานในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นจะเกิดกระบวนการสร้าง
ความรู้จากการกระท า การร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายท้ังในรูปแบบของกลุ่มย่อยและในรูปแบบ
ของช้ันเรียนกลุ่มใหญ่ เมื่อมีนักเรียนอภิปรายท าให้นักเรียนท่ียังไม่เข้าใจเริ่มเข้าใจขึ้น ส่วนนักเรียนท่ีมีความรู้
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เดิมอยู่แล้ว จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ท้ังในกลุ่มย่อยและในช้ันเรียน จน
สามารถน าไปสู่ข้อสรุปร่วมกันของช้ันเรียน ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ 
และคอยควบคุมให้การอภิปรายของนักเรียนไม่หลงประเด็น ต้ังค าถามท่ีคอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดอยู่
ตลอดเวลา แทนการบอกเนื้อหาแก่ผู้เรียน จนน าไปสู่ข้อสรุปของช้ันเรียนท่ีถูกต้อง จากพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า
ครูผู้สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนได้ แต่สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนปรับโครงสร้างทางปัญญาโดยการจัดสถานการณ์ปัญหา  )Problem - Base   (ให้เกิด
ภาวะเสียสมดุลก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้น  เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนสร้างความรู้เพื่อขจัดความ

ขัดแย้งทางปัญญานั้น ผู้เรียนยังสามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
โดยตรงมาใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ น าโครงสร้างทางปัญญาท่ีสร้างขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้การท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันคิดหาค าตอบกับเพื่อนผ่านกระบวนการกลุ่ม ท าให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ โครสเบอร์เกน (2005) ได้ศึกษาการ
ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ช้า โดยนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ช้า หมายถึง เด็กท่ีมักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ยากและอยากได้
การเอาใจใส่ของครูเป็นพิเศษเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์นั้นสามารถพัฒนานักเรียนได้ ไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะมีระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็น
แบบใดมาก่อนก็ตาม เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นั้น ครูผู้สอนต้อง
วิเคราะห์นักเรียนให้ได้ว่ามีพื้นฐานโครงสร้างทางปัญญาเป็นอย่างไร จากนั้นครูจึงท าการสอนด้วยการเริ่มต้น
จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีนักเรียนมีอยู่ ผ่านกระบวนการกลุ่มและการต้ังค าถามน า เพื่อเปร ด
ประเด็นให้นักเรียนได้คิดและค้นหาความรู้ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์ โพธิไสย (2549) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่ามีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.70 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 0.70 หรือคิดเป็นร้อยละ 70 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัญชลี มาลา )2553  (ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เท่ากับ 0.6682 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
66.82 
  6.3. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในการออกแบบการสอนแบบ Constructivist Learning Model 
(CLM) ของ Yager (1991) มาเป็นขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเชิญชวน จะกระตุ้นผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  2) ขั้นส ารวจ 
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เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบจากส่ือต่างๆ ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งสนับสนุนหลักการคอนสตรัคติวิสต์ท่ีว่า 
การสร้างความรู้เกิดจากการปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้น ซึ่งก็
คือ สภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับประสบการณ์นั้นหรือ
เกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่หรือสร้างเป็นความรู้ใหม่โดยการดูดซึมเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาหรือการปรับ
โครงสร้างทางปัญญาจากแหล่งการเรียนรู้และเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ท่ีส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียน 
3) ขั้นน าเสนอค าอธิบายและค าตอบของปัญหา เป็นองค์ประกอบท่ีมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สะท้อน
ความคิดและเป็นแหล่งท่ีเปรดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นส่วน
ส าคัญในการปรับเปล่ียนและป้องกันความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนท่ีจะเกิดขึ้น และ 4) ขั้นน าไปปฏิบัติ เป็นขั้นท่ี 
ผู้เรียนจะได้น าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัญหาใหม่ โดยการท าแบบฝึกทักษะท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ในแต่ละกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีหลากหลาย คล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและ
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2557) ได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพานทอง มูลบัวภา (2560) ได้พัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่ วมมือและเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  จังหวัดสระบุรี จ านวนนักเรียน  27  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเค
ชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และแบบวัด
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test dependent samples  

ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญ
ท่ีระดับ .05 และแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05   
ค าส าคัญ : เกมมิฟิเคชัน การเรียนรู้แบบร่วมมือ แรงจูงใจในการเรียน  
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to compare the mathematical achievements of 
student before and after having been learning Gamification approach with cooperative 
learning and compare the mathematical motivate of student before and after having been 
learning in Gamification approach with cooperative learning. The sample is 27 students in 
Matthayom II at Traim UdomSuksa pattanakarn Saraburi School, Saraburi. The sample is 
selected randomly through cluster random sampling technique. The research instruments 
included lesson plans for Gamification approach with cooperative learning. The 
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mathematical achievement test and motivation in mathematics. The data were statistically 
analyzed by using t-test dependent samples  

The result indicate that achievement in Mathematics after receiving in Gamification 
approach with cooperative learning was found to be higher than before learning at the .05 
level of significance. The motivation learning of students after receiving Gamification 
approach with cooperative learning was statistically higher than before learning at the .05 
level of significance.  
Keywords : Gamification Cooperative Learning Motivation 
 
บทน า 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีการศึกษามีความยืนหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทายและซับซ้อน รวมท้ังมี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการเรียนรู้มากมาย 
แต่ในท่ามกลางบรรยากาศท่ีมีเครื่องมืออ านวยความสะดวกสบายครบครัน ผู้เรียนกลับต้องยากล าบากใน
การเอาชนะส่ิงเร้าท่ีดึงความสนใจท าให้อ่อนแอในทักษะใจจดจ่อ ไม่มีสมาธิอยู่กับขณะปัจจุบันหรือมีในระดับ
ท่ีคุณภาพต่ ารวมถึงไม่มีสมาธิพุ่งอยู่กับการเรียน ดังนั้นในขณะท าการสอน  ครูจะต้องทราบว่าการจูงใจเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น   (วิจารณ์ พานิช, 
2556; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544 ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
ปัจจุบันนักเรียนต่างเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ ฝึกค านวณและท่องจ าเพียงสูตร หาวิธีการช่วยในการค านวณ
ค าตอบท่ีถูกต้องแต่ไม่เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ส่ิงเหล่านี้ไม่ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของครูในการสอน
คณิตศาสตร์ ดังนั้นครูต้องให้นักเรียนเข้าถึงพลังของคณิตศาสตร์และเห็นความส าคัญว่าคณิตศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันซึ่งท าให้เป็นเรื่องท่ีสนุกได้ (เอสควิท , 2554) 

เกมมิฟิเคชัน (Gamification )เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีน าเทคนิครูปแบบของการเล่นเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม
มาเป็นส่ิงท่ีช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบเกม
เพื่อการศึกษาแบบท่ัวไปแต่เป็นการน าเอามาใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ออกแบบกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้
มีความสนุกสนาน กระตุ้นความสนใจเรียน และสร้างความผูกพันในการเรียนมากยิ่งขึ้น (Kapp, 2012; 
ชนันต์ พูนเดช, 2559) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ท้าทาย โดยใช้เกมมิฟิเคชันจะช่วยกระตุ้น
จูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความท้าท้ายนั้นจะท าให้เกิดความอยากเอาชนะ  (Eager to Win   )โดยเฉพาะ

การเล่นเกมท่ีมีการแข่งขัน   (ยืน ภู่วรวรรณ , 2560) แต่การสร้างเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องการให้เกิด 
การเรียนเป็นทีม เพราะโลกสมัยใหม่เช่ือว่า การร่วมมือ (Collaboration) ส าคัญกว่า การแข่งขัน
(Competition) ดังนั้นผู้เรียนต้องสร้างทักษะของความร่วมมือกับคนอื่น เพื่อพัฒนาตนเองทางด้านปัญญา 
อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และร่างกาย โดยบรรยากาศของการเรียนเช่นนี้จะช่วยให้ห้องเรียนมีบรรยากาศ
ของความคิดท่ีหลากหลาย รับฟังซึ่งกันและกัน   (วิจารณ์ พานิช , 2556) ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงร่วมมืออย่างมี
เป้าหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 
255 8)  
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จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในข้างต้นจึงมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใน 
การเรียนโดยน าแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนรู้  
แบบร่วมมือ ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาให้กิจกรรมการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ร่วมกันและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ผลท่ีได้จากการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัด  
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

2. แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว
สอบก่อนและสอบหลัง (One-group pretest-posttest design)  

 
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 82 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเขต 4 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) จ านวน  
1 ห้องเรียน จ านวนผู้เรียน 27 คน จากท้ังหมด 3 ห้อง ซึ่งมีการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 

 
ระยะเวลาที่ใชเในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยด าเนิน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดจ านวน 16 คาบ คาบละ 50 นาที  
โดยแบ่งเป็นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและการท าแบบวัดแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 2 คาบ เวลาในการจัดการเรียนการสอน 12 คาบ การทดสอบวัด
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ขัน้ตรวจสอบ

ผลงาน 

และสรุปผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนและการท าแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียน 2 คาบ 

 
 
 
เคร่ืองมือที่ใชเในการวิจัย  
1 . แผนการจัดการเ รียนรูเ โดยใชเแนวคิดเกมมิร้ เคชันร่วมกับการเ รียนรูเแบบร่วมมือ   

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง องค์ประกอบ เทคนิคและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Cooperative Learning   )และแนวคิดเกมมิฟิเ คชันในการศึกษา  (Gamification in Education) 
จากนั้นก าหนดรูปแบบและขั้นตอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดังแผนภาพ 

 ขั้นเตรียมความพรเอม  
 

 

 

ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
   

  

 ขั้นอภิปรายความรูเและสรุปบทเรียน 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
โดย 4 เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีน ามาบูรณาการกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน คือ การแข่งขันเป็น

ทีม (Team-Game-Tournaments: TGT) การต่อเรื่องราว (Jigsaw) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ 

ขัน้แนะน า 

การเรยีนรู ้
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STAD และเทคนิคเพื่อนคู่คิด  (Think Pair Share)  จากนั้นน าเสนอผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมโดย
ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของกิจกรรม ความถูกต้องของภาษาและความ
เหมาะสมของกิจกรรมคณิตศาสตร์ จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใช้สมบูรณ์ในการน าไปทดลองต่อไป 

2 . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดย
สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและพฤติกรรมด้านสติปัญญา  (Cognitive Domain )
จากนั้นสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบจ านวน  
1 ชุด ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีก าหนด แล้วจึงน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตท่ีสร้างขึ้นเสนอ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ความสอดคล้องกับพฤติกรรม
ท่ีต้องการวัด และความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ต้ังแต่ 0.67-1.00 และหาคุณภาพของข้อสอบโดยวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย 
 (p  )ต้ังแต่ 0 .21-0 .79 และค่าอ านาจจ าแนก  (r   )ต้ังแต่  0 .25-0 .67  ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.85  โดยคัดเลือกข้อสอบจ านวน 25 ข้อ แล้วจึงสร้างข้อสอบ
คู่ขนานท่ีมีคุณภาพของข้อสอบใกล้เคียงกันเพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3 . แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยสร้างแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ท่ีมีข้อความท่ีมีความหมายในทางบวก 
 (Positive Statements   )และข้อความทางลบ  (Negative Statements  )โดยเนื้อหาพฤติกรรมช้ีวัดด้าน
แรงจูงใจในการเรียน ได้แก่ การวางแผนในการเรียน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความสนใจในการ
เรียน และการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จากนั้นเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถาม โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC ) ต้ังแต่ 0.67-1.00 แล้วจึงหาค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปและความเช่ือมั่นของแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.84 
 
ผลการวิจัย 
 1  .ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรูเโดยใชเแนวคิดเกมมิร้เคชันร่วมกับการเรียนรูเแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โดยใช้ t-test for dependent samples  
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัด  
              การเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

กลุ่มตัวอย่าง N k x  S.D. t p 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 25 7.04 2.59 
12.047 .000 

หลังการจัดกรเรียนรู้ 27 25 12.96 3.45 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

เมื่อวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สูตรคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
จากนั้นน าเสนอจ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนพัฒนาการหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนแต่ละระดับพัฒนาการได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2   คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ของสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัด 
                การเรียนรู้โดย ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

ค่าเฉล่ียคะแนน 
พัฒนาการสัมพัทธ์ 

ระดับพัฒนาการ 
เกณฑ์คะแนน 

พัฒนาการสัมพัทธ์ 
นักเรียน (คน)  ร้อยละ 

33.58 
พัฒนาการระดับสูง 51 - 75 4 14.81 

พัฒนาการระดับปานกลาง 26  - 50 14 51.85 
พัฒนาการระดับต้น 0  - 25 9 33.33 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 33.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พัฒนาการระดับปานกลาง ท้ังนี้พบว่ามีนักเรียนจ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของนักเรียนท้ังหมด มีพัฒนาการระดับสูง นักเรียนจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.85 ของนักเรียนท้ังหมดมีพัฒนาการระดับปานกลาง และนักเรียน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
นักเรียนท้ังหมดมีพัฒนาการระดับต้น 

 
2   .ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสต ร์ของนักเรียนก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรูเโดยใชเแนวคิดเกมมิร้เคชันร่วมกับการเรียนรูเแบบร่วมมือ  โดยใช้สถิติ t-test for 
dependent samples 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

   โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แรงจูงใจในการเรียน การประเมิน n k x  S.D. t p 

ด้านการวางแผน 
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ก่อนการทดลอง 27 25 16.74 3.37 
2.695 .012 

หลังการทดลอง 27 25 17.89 3.24 
ด้านความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงาน 
ก่อนการทดลอง 27 25 17.89 3.15 

2.607 .015 
หลังการทดลอง 27 25 19.19 2.99 

ด้านความสนใจ 
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ก่อนการทดลอง 27 25 16.30 3.29 
3.432 .002 

หลังการทดลอง 27 25 18.19 3.26 
ด้านพึ่งพาตนเอง 

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ก่อนการทดลอง 27 25 17.70 2.52 

2.793 .010 
หลังการทดลอง 27 25 18.70 2.93 
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รวม 
ก่อนการทดลอง 27 100 68.63 10.39 

4.542 .000 
หลังการทดลอง 27 100 73.96 11.04 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่า แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน

ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของแรงจูงใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
ด้านความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และด้านการวางแผนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียของ
แรงจูงใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ตามล าดับ 

เมื่อประเมินระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 น าเสนอได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 การประเมินระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

   แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เกณฑ์การประเมินผล ช่วงคะแนน ก่อนเรียน (คน)  หลังเรียน (คน)  

แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงมาก 4.51 -5.00 0 2 
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง 3.51-4.50 12 14 

แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง 2.51-3.50 15 11 
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า 1.51-2.50 0 0 

แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ ามาก 1.00-1.50 0 0 
   

จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการประเมินระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในช่วง 2 .51-4 .50 ซึ่งมีระดับแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางถึงสูง และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในช่วง 2.51-5.00 ซึ่งมีระดับแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางถึงสูงมาก 
 
สรุปผลและขเอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังไดเรับการจัดการเรียนรูเสูงกว่าก่อน
ไดเรับการจัดการเรียนรูเโดยใชเแนวคิดเกมมิร้เคชันร่วมกับการเรียนรูเแบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
 .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเรียนรู้ตามข้ันตอนดังนี้  ขั้นแรก คือ ข้ันเตรียมความพร้อม ประกอบด้วยการน าเข้า
สู่บทเรียน อธิบายและแนะน าเนื้อหาความรู้โดยการอภิปราย การถามตอบ การแสดงตัวอย่างหรือทบทวน
ความรู้เดิมเพื่อสร้างความพร้อมในการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ ซึ่งพื้นฐานความรู้เดิมต้องเพียงพอท่ีจะเช่ือมโยง
ไปสู่ความรู้ใหม่ ขัน้ท่ีสอง ประกอบด้วย ขั้นแนะน าการเรียนรู้ ขั้นเรียนรู้ผ่านเกม และขั้นตรวจสอบผลงาน
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และสรุปผล โดยครูจะเป็นผู้สร้างและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีขับเคล่ือนด้วยกิจกรรม ภารกิจ การ
แข่งขัน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะมีมีบทบาทหน้าท่ีและลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมกลุ่มตามท่ีได้รับ
มอบหมาย ช่วยเหลือ มีปฏิสัมพันธ์ เสริมแรงและสนับสนุนกันเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ และความส าเร็จในแต่ละ
กิจกรรมจะมาตรวจสอบผลงานและสรุปผลตามกลไลของเกมมิฟิเคชันท่ีก าหนดไว้ และขั้นท่ีสาม คือ ขั้น
อภิปรายความรู้และสรุปบทเรียน เป็นการอภิปรายส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกันและมีการมอบหมายงานเพื่อให้
นักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนความรู้ จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันในการท างาน ช่วยเหลือ
พึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษา ปฏิสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ตลอดจนมีความสนใจและ
รับผิดชอบต่อการเรียน ดังผลงานวิจัยของ เสาวเพ็ญ บุญประสพ  (2553  :63-67   )ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เรื่อง การแปลงเรขาคณิตท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มย่อยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ
แตกต่างกันมาท างานร่วมกัน ท าให้มีโอกาสปรึกษาหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น เกิดความพยามท่ีจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มให้กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีครูก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01  

2. แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังไดเรับการจัดการเรียนรูเสูงกว่าก่อน
ไดเรับการจัดการเรียนรูเโดยใชเแนวคิดเกมมิร้เคชันร่วมกับการเรียนรูเแบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม โดยนักเรียนในแต่ละกลุ่มเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท างานกันอย่างร่วมมือ 
ช่วยเหลือพึ่งพาและเกื้อกูลกัน มีการปรึกษา ปฏิสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มจนเกิดการเรียนรู้
และประสบความส าเร็จในผลงาน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันคือ ระบบคะแนน กติกา กิจกรรม ภารกิจ หรือการ
แข่งขันซึ่งสร้างขึ้น ท่ีกระตุ้นจูงใจโดยใช้สัญลักษณ์  (Badge) ด่านเกม  (Stage) ความท้าทาย  (Challenge) 
ระดับ  (Level) และเรียงตารางอันดับ  (Leaderboard) ท าให้นักเรียนอยากฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น เมื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนมีความน่าสนใจ ท้าทายและสนุกสนาน นักเรียนจึงมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้วัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ใน 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ด้านความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และด้านการวางแผนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือพัฒนาให้ผู้เรียนมีแรงจูงในในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นในทุกด้าน โดยงานวิจัยนี้สอดคล้องกับศุภกร ถิรมงคลจิต  (2558 : 77-90   )ได้ศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันมีแรงจูงใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันมี
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แรงจูงใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากแนวคิดเกมิฟิเคชันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหา
บทเรียนจากส่ิงท่ียากให้ง่ายขึ้นด้วยการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบของเกมเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้บรรยากาศใน
การเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญะ โชคพล (2558:100-106  )ท่ีได้ศึกษ าการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนผดุงนารี โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนวิธีและ
แนวคิดเกมิฟิเคชัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน ช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
ด าเนินการแข่งขัน และการให้รางวัล ส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในกลุ่ม กล้าแสดงออกและยอมรับใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความมั่นใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการแก้ปัญหา  รวมถึง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในด้านการมีความต้ังใจในการท างาน ด้านการ
แสดงออกถึงความคิดเห็น ด้านให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม และด้านการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
โดยรวมพฤติกรรมอยู่ในระดับสม่ าเสมอ  

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ . 05 และแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูง

กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .05 

จากการวิจัยพบว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีข้อเสนอแนะในบางขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1  .ครูต้องช้ีแจงขั้นตอนการเรียนรู้ กติกาและข้อปฏิบัติในการเรียนรู้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มท ากิจกรรม 
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  ท้ังนี้ห้องเรียนต้องมีความพร้อมและอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้เรียนในการท ากิจกรรม 
2  .ครูควรพิจารณาพื้นฐานของผู้เรียนก่อนสร้างโจทย์ โดยเฉพาะผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่าง

กัน ควรช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายเมื่อท ากิจกรรม มีการพัฒนาความคิดจากง่ายไปยาก 
3. ครูควรใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมหากนักเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเช่ือมโยงเนื้อหาใหม่ได้เป็นอย่างดี 
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การบริการวิชาการโดยการเรียนรู้อย่างมีสว่นร่วม กรณีศึกษา แนวทางกระบวนการออกแบบ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย 
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บทคัดย่อ  
โครงการบริการวิชาการโดยการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา แนวทางกระบวนการออกแบบ

ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ณ เทศบาลต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และเทศบาลต าบลค าขวาง เพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ
ท่ีมีรายได้น้อย ผ่านการด าเนินงานการบริการวิชาการ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และเกิดการ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยบ้านกรณีศึกษานั้นต้ังอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลค าขวาง การ
ด าเนินงานโครงการมีเวลา 2 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 22 คน ผลการด าเนินงาน มีการบรรยายจากอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลและการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน จากนั้นได้เข้าส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์ท่ีบ้านกรณีศึกษา เพื่อร่วมกัน
ออกแบบระดมความคิดช่วยกันในการออกแบบ เพื่อท าผลงานออกมาเป็นแบบร่างขั้นต้นและหุ่นจ าลองของ
การปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย เพื่อให้เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่ีทางเทศบาล
ต าบลค าขวางจะได้น าไปพัฒนาต่อไปเป็นการก่อสร้างจริง พบว่าได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมท้ังใน
กระบวนการและเกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากทางอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 
ข้อเสนอแนะหากมีการด าเนินโครงการลักษณะนี้ควรกระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดการก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยผู้สูงอายุจริง และสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวอย่างให้โครงการในลักษณะเดียวกันได้ต่อไป 
ค าส าคัญ : บริการวิชาการ, การเรียนรู,้ มีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ, การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล 

  
Abstract 

Academic service project by participatory learning. Case study; Guidelines for the 
design process of housing improvement for the elderly with low income. At Tambon Kham 
Khwang, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani, Thailand. It is based on the 
cooperation of Ubon Ratchathani University, Faculty of Applied Arts and Architecture and 
Tambon Kham Khwang. To study the design process of housing improvement for the 
elderly with low income through the implementation of academic services, in order to 
participatory learning and knowledge transfer to the community. The case study is located 
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in Tambon Kham Khwang in 2 days of project implementation with 22 participants. There 
are lectures from the experts to the participants about the universal design and design for 
the elderly to create a mutual understanding to do work. Then, the team visited site and 
interviewed at the case study house to collaborate and brainstorm ideas to help the 
design resident. To do the work out a preliminary design and model working of housing 
improvement for the elderly with low income. In order to improve the design of Tambon 
Kham Khwang will be development for real construction in the future. So, It was found a 
participatory learning in the process and the exchange of knowledge among the teachers, 
students, and university to the community. Moreover, the recommendations of case study, 
If this project is implemented, it should encourage to the construction and improvement 
of the elderly residence and it can be used as a model for the same project. 

Keywords : Academic service, Learning, Participate, Elderly people, Universal design 

 
บทน า 

จากการส ารวจประชากรผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั้งท่ี
ผ่านมา ครั้งแรกของการส ารวจใน พ.ศ. 2537 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และ
ใน พ.ศ. 2557 เป็นครั้งท่ี 5 ของการส ารวจพบว่า มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรท้ังประเทศ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งถือ
ได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง สังคมหรือ
ประเทศท่ีมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือมีประชากร
อายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรท้ังหมด) โดยรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น ปัจจุบันอยู่การด าเนินงานของแผน
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

โดยการน าแนวคิดการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) มาใช้ในการออกแบบบ้าน
ผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบท่ีอยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดจาก
สภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยของร่างกาย สายตาและการได้ยิน การออกแบบท่ีอยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุตาม
หลักการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลเป็นมาตรฐานท่ีจ าเป็น นอกจากจะอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แล้วยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่คนทุกคน ได้ใช้สถานท่ีหรือส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันและปลอดภัย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีข้อจ ากัดทางร่างกาย หรือจะ
อยู่ช่วงวัยไหนก็ตาม (ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, 2560) และยังน าแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม
และท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุ มาใช้ในการออกแบบร่วมด้วย โดยมีหลักการ 4 ข้อ คือ 1. มีความปลอดภัยทาง
กายภาพ ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและสุขภาพอนามัย 2. สามารถเข้าถึงได้ง่าย การมีทางลาดส าหรับ
รถเข็น ความสูงของตู้ท่ีผู้สูงอายุสามารถหยิบของได้สะดวก 3. สามารถสร้างแรงกระตุ้น การตกแต่ง
สภาพแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความน่าสนใจ การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสม มีความสว่างและชัดเจนจะท าให้
การใช้ชีวิตดูกระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า 4. ดูแลรักษาง่าย บ้านส าหรับผู้สูงอายุควรจะออกแบบให้ดูแลรักษา
ง่าย (ส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, ม.ป.ป.) 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีด าเนินการจัดการศึกษาแล้วนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยยังมีพันธกิจบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องท่ี 
จึงมีโครงการบริการวิชาการโดยการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา แนวทางกระบวนการออกแบบ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ณ เทศบาลต าบลค าขวาง  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และเทศบาลต าบลค าขวาง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ สู่เจ้าหน้า ท่ี
และบ้านท่ีเป็นกรณีศึกษา พร้อมกันนั้นยังได้ให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการออกแบบจาก
กรณีศึกษาจริง เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ผ่านการ
ด าเนินงานการบริการวิชาการ 

2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และเกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้สู่ชุมชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

 1. วางแผนการด าเนินงานร่วมกับเทศบาลต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านกรณีศึกษาในการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย และวัน
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 2. ก าหนดเลือกบ้านกรณีศึกษาในการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ใน
เขตเทศบาลต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 3. ก าหนดวันเวลาและสถานท่ีในการด าเนินโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
กระบวนการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย  

 4. ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางกระบวนการออกแบบปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย มีก าหนดการ 2 วัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก่ผู้ร่วมอบรมในเรื่อง
การออกแบบเพื่อคนท้ังมวลและการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ และปฏิบัติการออกแบบร่วมกับผู้สูงอายุและ
หน่วยงานท้องถิ่น โดยการลงพื้นท่ีส ารวจบ้านกรณีศึกษาและสัมภาษณ์ผู้อาศัยในบ้านถึงความต้องการในการ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน โดยอาจารย์และนักศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับทางเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลค าขวาง หลังจากเก็บ
ข้อมูลแล้วนักศึกษาได้น าข้อมูลจากท่ีส ารวจมาออกแบบปรับปรุง และน าเสนอผลงานแก่ทางเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลค าขวาง เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของบ้านกรณีศึกษาต่อไป 

 5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางกระบวนการ
ออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ท่ีได้ด าเนินการไปจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับประเมินผลโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 
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จากการด าเนินงานเพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้น้อย โดยผ่านการด าเนินงานการบริการวิชาการนั้น การด าเนินงานโครงการมีขึ้นในวันท่ี 18 - 19  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมดจ านวน 22 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์จ านวน 3 คน นักศึกษาจ านวน 7 คน จากคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของเทศบาล
ต าบลค าขวาง จ านวน 7 คน สมาชิกในบ้านกรณีศึกษา จ านวน 5 คน โดยในวันแรกวันท่ี 18 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 กระบวนการท่ีเกิดขึ้นมีการบรรยายจากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล
และการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างาน ท้ังแก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลค าขวาง   

 
ภาพที่ 1 การบรรยายจากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญแก่ผู้ร่วมอบรมในเรื่องการออกแบบเพื่อคนท้ังมวลและการ

ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ 
 
หลังจากการจบการบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์ท่ีบ้าน

กรณีศึกษา ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลค าขวาง โดยการลงพื้นท่ีส ารวจสภาพแวดล้อมปัจจุบันและความ
ต้องการ เพื่อน ามาออกแบบปรับปรุงเป็นการออกแบบร่างในขั้นต้น โดยบ้านกรณีศึกษานั้นมีผู้อยู่อาศัยและ
ใช้งาน จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง 1 คน ผู้สูงอายุท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2 
คน วัยกลางคน 1 คน และเด็ก 1 คน โดยพบว่าสภาพภายนอกบ้านเป็นบ้านช้ันเดียวสภาพโทรม มีท่ีนั่งใต้
ต้นไม้บริเวณลานหน้าบ้าน และห้องน้ าอยู่แยกส่วนไปด้านหลังบ้าน  

 
ภาพที่ 2 การลงพื้นท่ีส ารวจสภาพแวดล้อมบริเวณภายนอกบ้านกรณีศึกษา 

ภายในบ้านประกอบไปด้วย ส่วนครัว ส่วนนั่งเล่น ส่วนพื้นท่ีนอน 3 ส่วน โดยมีการกั้นพื้นท่ีด้วยตู้ 
พบว่าสภาพบ้านอับช้ืน มีแสงเข้าน้อย ในส่วนของห้องพักผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีความรกและอับช้ืน ไม่



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

220 
 

เหมาะต่อการอยู่อาศัย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุในบ้านต้องการพื้นท่ีส่วนตัว ท่ีมีความโปร่งโล่ง 
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย แต่ยังสามารถมองถึงกันหรือเข้าไปดูแลผู้สูงอายุท่ีติดเตียงได้ ต้องการมี
พื้นท่ีนั่งพูดคุยหรือนั่งเล่นได้ และต้องการให้มีทางเดินเช่ือมจากหน้าบ้านไปหลังบ้าน 

 
ภาพที่ 3 สภาพบริเวณภายในบ้านกรณีศึกษา 

 
หลังจากส ารวจและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลบ้านกรณีศึกษาร่วมกันแล้ว นักศึกษา ท่ีร่วมโครงการได้

เรียนรู้กระบวนเก็บข้อมูลจากสถานท่ีจริงและความต้องการจากผู้ใช้งานจริง เพื่อน าไปออกแบบปรับปรุง ใน
เบ้ืองต้นและน าเสนอต่อไป ในวันท่ีสองวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นกระบวนการท างานแบบระดม
ความคิดช่วยกันในการออกแบบได้แบ่งนักศึกษาท างานเป็นสองกลุ่ม เพื่อท าผลงานออกมาเป็นแบบร่าง
ขั้นต้นและหุ่นจ าลองของการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย  และเป็นทางเลือกในการ 
น าเสนอแก่ทางเทศบาลต าบลค าขวาง เพื่อให้เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงท่ีทางเทศบาลต าบลค าขวาง
จะได้น าไปพัฒนาต่อไปเป็นการก่อสร้างจริง 

 
ภาพที่ 4 บรรยากาศการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในส่วนของแบบร่างขั้นต้นและหุ่นจ าลอง เพื่อ

เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย 
 

หลังจากด าเนินโครงแล้วพบว่าจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ท้ังทางนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล และทางบ้านของกรณีศึกษานั้น ได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมท้ังในกระบวนการลงพื้นท่ีส ารวจและสัมภาษณ์ กระบวนการออกแบบ จนสุดท้ายมีการน าเสนอต่อ
ทางเทศบาลต าบลค าขวาง ท้ังในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ได้พัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบจากสถานท่ีและกรณีศึกษาจริง ในส่วนของเทศบาลต าบลค า
ขวางและบ้านกรณีศึกษานั้น ก็สามารถน าผลงานท่ีได้น าเสนอและออกแบบร่วมกันไปพัฒนาเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและการก่อสร้างจริงต่อไปได้ ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากทางคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันขแงทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัย
ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

โครงการบริการวิชาการโดยการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา แนวทางกระบวนการออกแบบ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการ
ถ่ายถอดความรู้ดังนี้ โดยทางอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นมีการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการและการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุแก่ท้ังทางเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลค าขวางและบ้าน
กรณีศึกษา ส่วนทางเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนั้นมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างความเข้าใจในการออกแบบร่วมกัน
ระหว่างทางอาจารย์ นักศึกษา และบ้านกรณีศึกษา ในส่วนบ้านกรณีศึกษานั้นได้ให้ข้อมูลความต้องการใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบ้านพัก พร้อมท้ังยังเป็นกรณีศึกษาท่ีดี แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อหา
แนวทางในการออกแบบปรับปรุง จะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนตามรูปด้านล่าง 

 
ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการในการถ่ายถอดความรู้ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากมีการด าเนินโครงการลักษณะนี้หรือมีการต่อยอดโครงการควรกระตุ้น

หรือผลักดันให้เกิดการก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุจริง  และให้มีการน านักศึกษาและอาจารย์
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีเทศบาลไปร่วมในกระบวนการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
สามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวอย่างให้โครงการในลักษณะเดียวกันได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

    รูปแบบการสอนนี้พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีแบบการเรียนของผู้ เรียน หลักการเรียนรู้ ท่ี
พัฒนาขึ้นนี้มีลักษณะท่ีแตกต่างจากเอกสารประกอบการบรรยายในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมท่ีใช้สอนอยู่ใน
ปัจจุบัน วิธีการประยุกต์เทคนิค Trigger effect ในโปรแกรมการน าเนอมาช่วยในการน าเสนอเนื้อหาท่ีตรง
ตามค าพูดและเคล่ือนไหวภาพ เส้นตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนในเรื่อง วิวช่วย เส้นและระนาบ
อ้างอิง การใช้วิวช่วย และภาพคล่ีในการสอนการเขียนแบบวิศวกรรม  ในงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งน าเสนอการ
พัฒนารูปแบบการสอนแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรมสร้างความคิดรวบยอด ผ่านการมองบนสไลด์ท่ีละขั้นตอน  ช่วยให้นิสิตแยกแยะความแตกต่างและ
เกิดความคิดรวบยอด และเกิดความเข้าใจในการเขียนแบบวิศวกรรมผ่านการมองวัตถุได้ชัดเจนแบบเป็น
ขั้นตอน ท าให้ส่งผลต่อการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชานี้ได้ดี 
 
ค าส าคัญ : ส่ือการสอน, การคิดเชิงมโนทัศน,์ การเขียนแบบวิศวกรรม 
 

Abstract 
This instruction model is based on the concept of learning style and learning 

principles. This development is different from the powerpoint of lectures in engineering 
writing that teaches today. The method of applying the Trigger effect in a powerpoint 
program helps to provide content that is verbal and visual, lines as required by the 
instructor on view, help lines and reference planes. They use views and visuals unfold in 
teaching engineering writing. In this research, the aim of this is to develop a conceptual 
model of step-by-step instruction to build conceptual thinking skills in conceptual 
engineering. The usefulness of them are help students to differentiate and create ideas 
and  understand of engineering writing through the object-oriented view is clear by 
process. This effect on the stimulation of learning atmosphere in the classroom is good. 
Keywords : Instruction Media, Conceptual Thinking, Engineering Drawing 
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บทน า 

ด้วยความตระหนักถึงการเตรียมศักยภาพวิศวกรในอนาคต การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
วิศวกร สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงต้องค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึ้นกับนิสิต หรือ
นักศึกษา โดยเป้าหมายของการผลิตวิศวกรท่ีมีคุณภาพคือเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้เหตุผล การวิจัย การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การมีทัศนคติท่ีดี จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนท่ีถือว่าเป็นปัจจัยเชิงระบบท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ เลือกใช้หรือ
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความสามารถในการ
สอน ออกแบบการเรียนรู้ การใช้ส่ือการสอน เพื่อให้วิศวกรมีความสามารถท้ังในด้านวิชาการ  การแสดงออก
ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การส่ือสารและการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งความรู้เหล่านี้
นิสิต นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง วิศวกรรม และ
ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรม รวมถึงวิธีการและเครื่องมือทางวิศวกรรมต่างๆ   

วิชาเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) เป็นรายวิชาพื้นฐานในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชา
แกน) ท่ีมีความส าคัญ เป็นรายวิชาท่ีผู้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 ในทุกสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน เป็นวิชาท่ีถือได้ว่ามีความส าคัญต่อวิชาชีพวิศวกรรมเป็นอย่างมาก   
วิชาเขียนแบบเป็นวิชาท่ีวิศวกรใช้ในการออกแบบ ภายหลังจากมีการวิเคราะห์ ตัดสินใจจะผลิต หรือสร้าง
ช้ินงานในงานท่ีรับผิดชอบ โดยอาศัยทฤษฎีหลักการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา  ซึ่ง
ก่อนท่ีจะลงมือสร้างส่ิงเหล่านี้ขึ้นมาได้ วิศวกรในฐานะเป็นผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องน าส่ิงท่ีตนเองคิดอยู่ใน
สมองสร้างออกมาเป็นภาพเพื่อส่ือสารกับผู้อื่น พิจารณาถึงความรู้ทางด้านกลศาสตร์  ความแข็งแรงทาง
วิศวกรรม ความคุ้มทุน   ซึ่งโดยปกติภาพท่ีสร้างออกมาครั้งแรกจากความคิดท่ีเกิดขึ้นในสมองนั้นจะเป็น
ภาพร่าง (ต้นแบบ) ก่อน เพราะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขแบบท่ีคิดไว้ได้ จากนั้น
เมื่อเกิดความมั่นใจในแบบท่ีคิดไว้ ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนแบบตามหลักการ ซึ่งได้ผ่านการเรียนในวิชา
เขียนแบบวิศวกรรมมาแล้ว เพื่อเขียนภาพของส่ิงของนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมท่ีจะ
เข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป วิศวกรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมอย่างดียิ่ง   
ดังนั้น การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นการแสดงบทสรุปของการประมวลความรู้ท้ั งหมดทางวิศวกรรม  แล้ว
น ามาถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัติงานจริงตามผลของการประมวลความรู้  การเขียนแบบวิศวกรรมจึงถือได้ว่า
เป็นการส่ือสารทางด้านวิศวกรรมออกมาแสดงด้วยรูปภาพและค าบรรยายท่ีเป็นกลางในการส่ือสารได้อย่าง
สากล  อาจารย์ผู้สอนจึงถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบการเรียนรู้ การใช้ส่ือการสอนท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและความสามารถในการอธิบายหรือการถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการสู่การปฏิบัติท่ีมี
ความเช่ียวชาญ 
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ส่ือการสอนท่ีอาจารย์ผู้สอนมักจะเลือกใช้ประกอบการสอนในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมมีหลาย
ประเภท เช่น การใช้เอกสารประกอบการสอน การวาดบนกระดานด าหรือกระดานไวท์บอร์ด  และใช้ส่ืออิ
เลกทรอนิกส์  ได้แก่ โปรแกรมการน าเสนอด้วย Powerpoint  ประโยชน์ของการใช้ Powerpoint ในการ
สอนหรือน าเสนอส าหรับตัวผู้สอนเอง คือ เป็นโปรแกรมการน าเสนอท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนท่ีมีขนาด
ใหญ่ได้  ผู้สอนสามารถเตรียมการได้ล่วงหน้า คัดเลือกและเตรียมเนื้อหาตามความต้องการ สามารถปรับปรุง
แก้ไขก่อนสอน  ประหยัดเวลาในการเตรียมหากมีข้อมูลหรือมีหัวข้อหรือภาพท่ีสามารถสืบค้นน ามาใส่ใน
โปรแกรม Powerpoint ของผู้สอนได้   ส าหรับนิสิต นักศึกษาท่ีเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้ อหาท่ี
อาจารย์ผู้สอนน าเสนอได้มากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับการฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว   

 Powerpoint จัดอยู่ในตระกูลวัสดุการเรียนรู้(Learning Materials) ในรูปของส่ืออิเลกทรอนิกส์ 
(Electronic media) ความส าคัญอยู่ท่ีการจัดวางเนื้อหาในการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนตามท่ีอาจารย์
ผู้สอนออกแบบขึ้นมา  และท่ีส าคัญต้องออกแบบเนื้อหาให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนั้นๆ  
การใช้ข้อความ ภาพท่ีเหมาะสมเพื่อน าเสนอข้อมูล และต้องเช่ือมไปยังประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน
ด้วย นั่นหมายถึงหากอาจารย์ผู้สอนมีการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ในหัวข้อท่ีก าหนดสามารถส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถเช่ือมโยงความรู้และเข้าใจสาระหรือเนื้อหา
ท่ีก าหนด นั่นคือ ต้องการให้นิสิตมีความคิดรวบยอด (Conceptual thinking) สร้างความหมายโดยการ
เช่ือมโยงข้อมูลท่ีได้รับผ่านการปฏิสัมพันธ์และการช่วยเหลือในการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนจนเกิดการ
ประมวลความคิดสร้างเป็นภาพเพื่อความเข้าใจในการเรียน  

การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ หรือ Concept-Based Instruction: CBI) (Erickson, 1998) เป็น
แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ียึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นหลักเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มากโดยการสร้างกระบวนการรับรู้ เพื่อให้ไปสู่การก าหนดสร้างความคิดรวบ
ยอดท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง โดยเน้นกิจกรรมและส่ือการสอนท่ี
เหมาะสมเป็นหลัก               (ทิศนา แขมมณี, 2550) ดังนั้น หากผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระใน
การสอนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในการเรียนในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนเกิดความคิดรวบ
ยอด ถือว่าอาจารย์ผู้นั้นได้มีการใช้หรือออกแบบการเรียนรู้สู่ตัวผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพผ่านวัสดุการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพนั่นเอง  

ตัวอย่างเนื้อหาสาระท่ีส าคัญในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมท่ีนิสิต นักศึกษาต้องเรียนเพื่อช่วยในขยาย
มุมมองเพื่อการเขียนแบบวิศวกรรท่ีชัดเจนขึ้น ได้แก่ สาระเรื่องวิวช่วย  การประยุกต์วิวช่วยและแผ่นคล่ี ท้ัง
สามหัวข้อดังกล่าว การน าความรู้จากเรื่องมีประโยชน์ในการเขียนแบบคือช่วยแสดงรายละเอียดของวัตถุ
ได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ ของวัตถุได้นอกเหนือจากวิวปกติท่ีมองเห็น  จุดประสงค์หลักของ
การเรียนเนื้อหาสาระดังกล่าว ผู้สอนประสงค์ให้นิสิต สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุด เส้น ระนาบ 
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และทรงตัน เมื่ออยู่ในภาพฉายต้ังฉากและการใช้วิวช่วย ช่วยแสดงรายละเอียดของวัตถุซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเจน
หรือไม่สามารถเห็นได้ในวิวปกติ นั้นคือในวิวปกติ (วิวด้านบน วิวด้านหน้า และวิวด้านข้าง) ไม่สามารถแสดง
ขนาดจริงของระนาบเอียงของวัตถุได้   และจากการประมวลสาระท่ีน าเสนอในโปรแกรม powerpoint ท่ี
สอนในเนื้อหาท้ังสามสาระ ส่วนใหญ่จะพบลักษณะของการน าเสนอเป็นแบบไม่มีภาพเคล่ือนไหวหรือแบบ
แห้ง มาพร้อมกันในสไลด์เดียว  การเรียนในห้องบรรยายมักเกิดปัญหาเมื่ออาจารย์ผู้สอนเริ่มบรรยาย หรือ
ฉาย Powerpoint แต่นิสิต นักศึกษาตามเนื้อหาไม่ทัน ท าให้ไม่เข้าใจในประเด็นย่อยๆ  จุดเริ่มต้น จุดส้ินสุด 
หรือการวาดภาพวิวช่วยในแต่ละขั้น เส้นใดมาก่อนหรือหลัง สุดท้ายส้ินสุดกระบวนการจะเกิดภาพใด  นิสิต
ไม่สามารถมองความสัมพันธ์ระหว่างจุด เส้น หรือระนาบท่ีเกิดขึ้น จึงไม่สามารถท่ีจะโยงมาสู่การสังเคราะห์
รวมเป็นภาพของสร้างความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวได้ ท าให้การเรียนรู้ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมเป็นเรื่องท่ี
เข้าใจยาก 

ตัวอย่างท่ีปรากฏในสไลด์เรื่อง วิวช่วย  มักเกิดปัญหาเมื่ออาจารย์ผู้สอนบรรยายแต่นิสิต นักศึกษา
ตามเนื้อหาไม่ทัน ท าให้ไม่เข้าใจในประเด็นย่อยๆ  จุดเริ่มต้น จุดส้ินสุด หรือการวาดภาพวิวช่วยในแต่ละขั้น 
เส้นใดความวาดก่อนหลัง สุดท้ายส้ินสุดกระบวนการจะเกิดภาพใด  นิสิตไม่สามารถมองความสัมพันธ์
ระหว่างจุด เส้น หรือระนาบท่ีเกิดขึ้น จึงไม่สามารถท่ีจะโยงมาสู่การสังเคราะห์รวมเป็นภาพของสร้างความ
เข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้จึงพัฒนาส่ือการสอนเชิงนวัตกรรมแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการ
คิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.ออกแบบ Slides การสอนในหัวข้อต่างๆ ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม พัฒนาเนื้อหาสาระในสไลด์
ประกอบการสอน แบบ Incremental knowledge construction  ประยุกต์จากแนวคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experimental Learning)  โดย David A. Kolb (1984) และแนวคิดการพัฒนาส่ือภายใต้
หลักการดังนี้ 

Incremental  พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์เทคนิค Trigger effect ในโปรแกรม powerpoint                    
มาช่วยในการน าเสนอเนื้อหาท่ีตรงตามค าพูดและเคล่ือนไหวภาพ เส้น ตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน   

หลักการของ Trigger คือ เมื่อคลิกภาพเล็กท่ี 1 จะท าให้ภาพใหญ่ท่ี 1 ปรากฏ และในเวลาเดียวกัน
ภาพใหญ่ท่ี 2 3 และ 4 จะต้องหายไป ในท านองเดียวกัน หากคลิกภาพเล็กท่ี 2 จะท าให้ภาพใหญ่ท่ี 2 
ปรากฏ และในเวลาเดียวกัน ภาพใหญ่ท่ี 1 3 4 จะต้องหายไปเช่นกัน 
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การเตรียมเนื้อหาของภาพจะมีการท า Animation effect คือ Effect: Disappear ซึ่งต้องมีการ
จัดเรียงภาพต่อกันเป็นล าดับ ทีละขั้นในการน าเสนอ เพื่อการท าความเข้าใจพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันใน
หนึ่งวัตถุนั้น ๆ  โดยประยุกต์จาก Trigger สู่เนื้อหาเรื่อง วิวช่วย ระนาบอ้างอิง หรือภาพคล่ี 

2.ทดลองใช้ส่ือการสอนด้วยนวัตกรรม และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Kolb โดย
น าไปใช้สอนจ านวน 1 ภาคการศึกษากับนิสิตช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต จ านวน 40 คน 
ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560  สอนตลอดภาคการศึกษา พร้อมทดสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้หลังการสอนด้วยส่ือการสอน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนภาพวิวช่วย การ
ประยุกต์ใช้วิวช่วย และแผ่นคล่ี  ก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ีร้อยละ 80 ของผู้เรียนภายหลังเรียนวชิาการ
เขียนแบบด้วยการสอนแบบเติมเต็มแนวคิด ทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนมากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

3.ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตจากการเรียนรู้ด้วยส่ือการสอนเชิงนวัตกรรม โดยใช้การสังเกต
พฤติกรรมและให้นิสิตสะท้อนบทเรียนภายหลังการเรียนด้วยนวัตกรรมนี้ ท้ังนี้ใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณา
ด้วยข้อความและค่าร้อยละ 

ผลการสร้างนวัตกรรม    

การสอนแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ใช้
แนวคิด ทฤษฏี “การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)”  มาเป็นพื้นฐานการคิดเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่ง การเรียนรู้จากประสบการณ์ คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และ  เจต
คติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ ใหม่ๆขึ้น  และประเด็น
ส าคัญคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จะมุ่งสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนได้
เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจก็จะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและยั่งยืน  บทขยายคือ ผู้สอนต้องเข้าใจในส่ิงท่ี
ผู้เรียนต้องการรู้  โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือ นั่นคือต้องมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  (ความรู้ท่ี
ได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริง) และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์)   โดยนวัตกรรมของรูปแบบ
การสอนทางด้านการเขียนแบบวิศวกรรมท่ีสามารถสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ได้ใช้หลักการเรียนรู้ในส่ิง
ท่ีผู้เรียนต้องการรู้ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือ Experiential Learning  ในวงจรการเรียนรู้ 4 
ขั้นตอน Feeling Watching Thinking และ Doing  ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ปรับจากหลักการเรียนรู้ในส่ิงท่ีผู้เรียนต้องการรู้ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง : Experiential 
Learning โดย David A. Kolb (1984) 

ผลการออกแบบ Slide เพื่อการสร้างแนวคิดรวบยอด แบบ Step by Step 

 ใช้เทคนิค Trigger effect ในโปรแกรม powerpoint  มาช่วยในการน าเสนอเนื้อหาท่ีตรง
ตามค าพูดและเคล่ือนไหวภาพ เส้นตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอน   

 หลักการของ Trigger คือ เมื่อคลิกภาพเล็กท่ี 1 จะท าให้ภาพใหญ่ท่ี 1 ปรากฏ และในเวลา
เดียวกันภาพใหญ่ท่ี 2 3 และ 4 จะต้องหายไป ในท านองเดียวกัน หากคลิกภาพเล็กท่ี 2 
จะท าให้ภาพใหญ่ท่ี 2 ปรากฏ และในเวลาเดียวกัน ภาพใหญ่ท่ี 1 3 4 จะต้องหายไป
เช่นกัน 

 การเตรียมเนื้อหาของภาพจะมีการท า Animation effect คือ Effect: Disappear ซึ่งต้อง
มีการจัดเรียงภาพต่อกันเป็นล าดับ ทีละขั้นในการน าเสนอ เพื่อการท าความเข้าใจ
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันในหนึ่งวัตถุนั้น ๆ  

 การประยุกต์จาก Trigger สู่เนื้อหาเรื่อง วิวช่วย การประยุกต์ใช้วิวช่วย และแผ่นคล่ี  เมื่อ
คลิกไปท่ีภาพเนื้อหาท่ีสอน จะท าให้เห็นขั้นตอนย่อยๆท่ีเกิดขึ้น ต้ังแต่ต้นจบจบ  และ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏจะตรงตามค าบรรยายของอาจารย์ผู้สอน ท าให้นิสิตมองภาพออก
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และเห็นขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน (Step by Step)เกิดความเข้าใจ ในขณะท่ีส่วนอื่นๆ
ของเนื้อหายังอยู่  

 เมื่อคลิกไปท่ีภาพเนื้อหาท่ีสอน จะท าให้เห็นขั้นตอนย่อยๆท่ีเกิดขึ้น ต้ังแต่ต้นจบจบ  และ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏจะตรงตามค าบรรยายของอาจารย์ผู้สอน ท าให้นิตมองภาพออก
และเห็นขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน (Step by Step)เกิดความเข้าใจ ในขณะท่ีส่วนอื่นๆ
ของเนื้อหายังอยู ่

 เนื้อหาใน Slide การสอนตรงตามค าบรรยายท่ีผู้สอนก าลังอธิบาย พร้อมการปรากฏสาระ
การเรียนรู้ทีละขั้นตอน ด้วยเทคนิคการเพิ่มและลดเพื่อให้นิสิตมองเห็นและเข้าใจในส่ิงท่ี
ส าคัญต้ังแต่ต้นจนจบ 

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ Slide การสอนเร่ือง วิวช่วยที่ฉายจากวิวด้านบน 

 

 
 

Slide แบบเดิม Slide แบบใหม่: รูปแบบและเทคนิค
การสอนแบบเติมเต็มแนวคิดทีละข้ัน 
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จากตัวอย่าง Slide ซึ่งเป็นประเด็นย่อยในหัวข้อส าคัญในการเรียนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม(ซึ่งจะ
พบว่าผู้วิจัยจะต้องพัฒนาจ านวน Slides ในลักษณะนี้จ านวนมาก เพื่อให้ครบถ้วนและครอบคลุมแนวคิดใน
แต่ละเรื่อง/ เมื่อเทียบกับslide ประกอบการสอบแบบเดิม  ผู้วิจัย ได้สอนผ่านรูปแบบการสอนแบบเติมเต็ม
แนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม นิสิตคล้ายจะถูกดึง
ประสบการณ์เดิมออกมาโดยไม่รู้ตัว  (การเรียนการสอนเริ่มใช้หลักการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง) โดย
ผู้วิจัยจะน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวนคิดย้อนไปถึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ (Feeling) และถูกสร้างความสนในด้วย
การเรียนด้วย slide แนวใหม่ท่ีสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างช้าๆ ทีละขั้นตอน (Watching) สร้างความ
สนใจต้ังแต่ต้นจนจบขั้นตอนท่ีส าคัญในประเด็นนั้นๆ  ผู้สอนบรรยายความรู้เช่ือมโยงความคิดด้วยภาพท่ี
ส าคัญในการเขียนแบบทางวิศวกรรม นิสิตคิดตาม ผู้เรียนสามารถทบทวนการสอนของผู้สอนได้โดยง่ายและ
สนุกกับความชัดเจนของภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงแนวความคิดรวบยอดในการสร้างองค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาท่ี
เรียนเขียนแบบวิศวกรรม (Thinking) ขั้นสุดท้าย ผู้สอนสะท้อนผลบทเรียนด้วยการลงมือท าแบบฝึกหัดท่ี
สามารถทบทวนผ่าน Slide Step by Step ได้ตามความต้องการ (Doing) นิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วย Slide
แบบใหม่นี้มีความพึงพอใจกับการเรียนการสอนในห้องเรียน สามารถอธิบายและวาดภาพตามโจทย์และ
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเรื่องของการใช้วิวช่วยในการเขียนแบบวิศวกรรมอย่างชัดเจน และท่ีส าคัญ
เปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรมให้เป็นเรื่องน่าติดตามและสนุกกับการเรียน
ตลอดเวลา  

ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้นวัตกรรมส่ือการสอนเชิงนวัตกรรมแบบเติมเต็มแนวคิดที
ละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม พบว่า นิสิตร้อยละ 90 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์มากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ส าหรับการสอบถาม และสังเกตความพึงพอใจ
พบว่า นิสิตทุกคน ระบุว่า Slides และขั้นตอนการสอนท่ีคณะผู้วิจัยด าเนินการ ช่วยสร้างมุมมองการมอง
ภาพได้โดยง่าย เข้าใจการส่ือสารจากวัตถุ สู่การเขียนแบบ โดยมีความชัดเจนในการมองมุม ต่างๆ  ท่ีง่ายกว่า
การเรียนด้วยส่ือการสอนแบบเดิมๆ ท่ีไม่ช่วยสร้างความเข้าใจ  การเรียนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม หากได้ส่ือ
การสอนท่ีช่วยขยายแนวคิดของวัตถุ สู่การวาดเขียนแบบ จะช่วยให้นิสิตมีความมั่นใจในการท างานมากขึ้น 
และส่วนใหญ่ระบุว่า เรียนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ได้น าไปใช้ในการท างานท่ีเป็นพื้นฐานการคิด การ
ออกแบบช้ินงานในวิชาโครงงานหรือการท างานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1.นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้ เป็นส่ิงท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ คือ เป็นวัสดุก ารเรียนรู้ (Learning 
Materials) ในรูปของส่ืออิเลกทรอนิกส์ (Electronic media)  เป็นวัสดุการเรียนรู้(Learning Materials) ใน
รูปของส่ืออิเลกทรอนิกส์ (Electronic media) ท่ีไม่ต้องลงทุน ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะอาจารย์เกือบทุกคนสอน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  สร้างความคิดรวบยอด (Conceptual thinking) ผ่านการมองบน  Incremental 
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presentation  ช่วยให้นิสิตแยกแยะความแตกต่างและเกิดความคิดรวบยอด และเกิดความเข้าใจในการ
เขียนแบบวิศวกรรมผ่านการมองวัตถุได้ชัดเจนแบบเป็นขั้นตอน (Step by Step slide presentation) ใน
ระนาบและมุมต่างๆ จากการอธิบายของอาจารย์ผู้สอน รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สอน
สามารถใช้งานง่ายเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้จากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เรียน 

2.แนวทางการน านวัตกรรมการสอนนี้ไปใช้ กล่าวคือ อาจารย์ผู้สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
คณะวิชาท่ีรับผิดชอบสอนวิชาเขียนแบบ โดยมุ่งพัฒนานิสิตในสายวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีใช้แนวคิดทางด้าน
การศึกษามาช่วยพัฒนา ออกแบบการน าเสนอ slides การสอนท่ีตรงตามหลักการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  การเรียนด้วยนวัตกรรมรูปแบบการสอนแบบเติมเต็มแนวคิดทีละขั้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงมโน
ทัศน์ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม สร้างความสนใจแก่นิสิตเป็นอย่างดี สนุกกับการเรียนวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรมท่ีไม่เคยใช้ slide ในลักษณะนี้มาก่อน และผู้สอนมีความสุขกับการสอนท่ีนิสิตมีส่วนรวมตาม
หลักการของการจัดการเรียนรู้ ท าให้บรรยากาศการเรียนกานสอนสนุกสนาน ไม่เบื่อและง่ายต่อการเรียนรู้  
สร้างความเข้าใจและสร้างแนวคิดรวบยอดในการเรียนรู้เกี่ยวกับวาดภาพทางวิศวกรรม   

3.นวัตกรรมดังกล่าว นอกจากจะใช้กับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท่ี ยังสามารถขยายผลต้นแบบรูปแบบการสอนนี้ไปยังกลุ่มผู้สอนในระดับสถาบัน
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างท่ีต้องสอนวิชาวิศวกรรมเขียนแบบได้
เป็นอย่างดี 
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Case Study Pacific Seed Co., Ltd 

 
เจนจิรา โพธ์ิเหลือ1 และ ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์2 

1สังกัด (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 080-7257849 อีเมล janjira16706@gmail.com 

2สังกัด (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 092383354 อีเมล thiranan@vru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อวิเคราะห์การจัดเก็บประเภทสินค้าด้วยการวิเคราะห์

ระยะเวลารอคอยส่งมอบสินค้าและการเคล่ือนไหวของสินค้า 2. เพื่อลดระยะเวลาการค้นหาสินค้า ซึ่งจาก
การส ารวจปัญหาเบื้องต้นพบว่าพนักงานคลังสินค้ามีการจัดวางสินค้าปะปนกันและไม่มีการแยกประเภท
สินค้า การรับสินค้าเข้ามาภายในคลัง พนักงานน าไปวางตามพื้นท่ีท่ีว่างแทนท่ีช่องท่ีเบิกออก สินค้ามี
ลักษณะคล้ายกันผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแก้ไขปัญหาการจัดวางสินค้าโดยการใช้กระบวนการวิเคราะห์ FSN 
Analysis ตามการเคล่ือนไหวของสินค้า เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บจัดวางสินค้า และใช้การควบคุมด้วยการ
มองเห็น (Visual Control) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการ
ปรับปรุงด้วยการแยกประเภทสินค้าและจัดเก็บจัดวางสินค้าตามการพิจารณาระยะเวลาส่งมอบและความ
เคล่ือนไหวของสินค้า พร้อมกับใช้สัญลักษณ์เพื่อให้พนักงานมองเห็นท าให้สามารถหาสินค้าได้เร็วขึ้น โดย
พนักงานใช้เวลาในการค้นหาสินค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 1:58 นาที/ช้ิน (จ านวน 88 SKU) จากเดิมท่ีใช้เวลาในการ
ค้นหา 3:55นาที/ช้ิน (จ านวน 109 SKU) ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาค้นหาสินค้าลดลงถึง 49% 
ค าส าคัญ ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า,ความเคล่ือนไหวของสินค้า,การปรับปรุงพื้นท่ี 
 

Abstract 
 

The research aims to 1. to analyze the storage of goods by analyzing the waiting time, 
goods delivery and movement of goods. 2. to reduce product search time a preliminary 
survey revealed that the warehouse staff had mixed goods and no product classification 
Goods receipt within the warehouse. Employees place the empty space in place of the 
withdrawn slot the products are similar the researcher solved the problem of product 
placement by applying the FSN analysis process according to the movement of goods 
improve storage, layout And use visual control (Visual Control) To make it easier for 
employees to work the study indicated that After revision by sorting and storing the goods 
according to the timing, delivery and movement of goods use the symbols to make the 
staff see, so you can find the product faster employees spend an average of 1:58 minutes 
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/ piece (88 SKUs) from the time they spent searching. 3:55 minutes / piece (109 SKUs), 
which translates into 49% 
Keyword: Delivery time, Movement of goods, Space improvement 

 
บทน า 

 ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์และการบริหารการจัดวางสินค้ามีความส าคัญอย่างมากกับคลังสินค้าและ
การส่งออกสินค้า โดยคลังสินค้าซึ่งจะมีการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและจ าพวกวัตถุดิบ ซึ่งจะมีการเบิกสินค้า
ตลอดเวลา จึงส่งผลกับการหาสินค้าเพราะสินค้าถูกปรับเปล่ียนตลอดเวลา ในการเบิกจ่ายสินค้ามารใช้เวลา
หาสินค้านาน บางครั้งพนักงานหาสินค้าไม่เจอเพราะสินค้ามีการวางซ้อนกันท าให้มองไม่เห็นสินค้า จึงเกิด
ปัญหาในการหาสินค้าเนื่องมาจากการวางสินค้าไม่เป็นระบบส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าท่ีมารการโหลดสินค้า 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการจัดเก็บจัดวางสินค้า ด้วยการ
แบ่งแยกประเภทสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วย Fish Bone Diagram และท าการ
เบิกข้อมูลการรอคอยการส่งของสินค้าความถ่ีในการคอยเพื่อน ามาจัดล าดับตามหลักการ FSN Analysis เมื่อ
วิเคราะห์ข้อล าดับความถี่การรอคอยการส่งสินค้าแล้วน าข้อมูลมาจัดLocationของสินค้าตามหลักการท่ี
สินค้ามีการรอคอยไม่นานจนถึงสินค้าทีรอคอยนานตามล าดับและเพื่อให้หาสินค้าง่ายขึ้น จึงน าทฤษฏีการ
ความคุมด้วยการมองเห็น Visual Control เพื่อจัดท าป้ายบ่งช้ีต าแหน่งการวางสินค้าท่ีชัดเจนและให้ง่ายต่อ
การหาสินค้าและสะดวกต่อการมองเห็นได้เร็วขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์การจัดเก็บประเภทสินค้าด้วยการวิเคราะห์ระยะเวลารอคอยส่งมอบสินค้าและ
การเคล่ือนไหวของสินค้า ด้วยหลักการวิเคราะห์ FSN Analysis 

2. เพื่อลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าสินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

         ศึกษาการท างานแผนกคลังสินค้า ต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็น
ระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน และท าการปรับปรุงคลังสินค้า (คลังเช่า) บริษัทแปซิฟิค เมล็ดพันธุ์จ ากัด 
ขั้นตอนการท างานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศึกษาปัญหาในการจัดวางและการหาสินค้า 

ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการวางสินค้าและการค้นหาสินค้า/
ศึกษาทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา(Fish Bone Diagram) 

เก็บข้อมูลการหมุนเวียนสินค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบ่งแยก
สินค้าความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้า  ด้วย FSN Analysis 
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ภาพที1่ แสดงขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย,2561) 

 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 
  สินค้าประเภทเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สินค้าส าเร็จรูปมีดังนี้ สินค้าประเภทP777,P139,P999.P339,P559 
  2. กลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนสินค้าท่ีอยู่ในคลังสินค้าจ านวน 365 SKUs โดยแบ่งได้ดังนี้ P777 มี 41 SKUs,P139 มี 61 
SKUs,P999 มี 90 SKUs,P339 มี 123 SKUs,P559 มี 50 SKUs 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fish Bone Diagramเพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการ
จัดวางสินค้าและการหาสินค้า 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับ FSN Analysis จัดกลุ่มประเภทสินค้าโดยวัดตามความถ่ีในการหมุนเวียนสินค้า  
 3. การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) จัดลุ่มประเภทสินค้าแล้วใช้การควบคุมด้วยการ
มองเห็นการแบ่งโซนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานสามารถมองเห็นได้ง่ายและ
สะดวกต่อการหาสินค้า 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลาการส่งมอบ
สินค้า โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังท่ีมีการรับสินค้าเข้ามาและการเบิกสินค้า 
 2.  เก็บข้อมูลของความถ่ีการเคล่ือนไหวการส่งมอบสินค้า 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดวางสินค้า เพื่อน าไปใช้ในทฤษฎี FSN Analysis 
 
ลักษณะสินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
 สินค้าส าเร็จรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจะมีลักษณะเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงท่ีรหัสสินค้า 

 

แบ่งโซนการวางสินค้าโดยใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น
(Visual Control) 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานหลังจากการปรับปรุงและสรุปผล 
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ภาพที1่ ลักษณะสินค้าส าเร็จรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
(ท่ีมา: ผู้วิจัย,2561) 
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กระบวนการท างาน 
ฝ่ายผลิตสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการขาย 

 
 
 
 
 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             YES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              YES 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 

ภาพที2่ กระบวนการท างาน (ท่ีมา: ผู้วิจัย,2561) 
 

ส่งสินค้าส าเร็จรูปให้กบัฝ่าย
คลังสินค้า 

รับสินค้าจากฝ่ายผลิต 

น าสินค้าลงจากรถบรรทุกและน าไปวาง
ตามพื้นที่ที่ว่าง 

ตรวจเช็คจ านวน
สินค้าตรงตามใน
ใบขนย้าย
หรือไม่ 

รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 

ส่งใบOrderให้กับฝ่าย
คลังสินค้า 

พนักงานรับใบOrder จดบันทึกการเบิกสินค้า 

เขียนใบOrderให้กับพนักงานขนย้าย 

พนักงานหาสินค้าตามOrder 

ขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก 

ตรวจเช็ค
จ านวน
สินค้า 

เซ็นเอกสารการรับสินค้า 
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การวิเคราะห์ปัญหา 
 การศึกษาปรับปรุงพื้นท่ีการจัดวางสินค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อจัดวางสินค้าตามการหมุนเวียนของ
สินค้า ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาปัญหาด้วย การวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา (Fish 
Bone Diagram)  
 
 
 
 

     สินค้ามีลักษณะคล้ายกัน                       พนักงานหาสินค้าไม่เจอ 
                                    พนักงานหาสินค้านาน 
                                      สินค้ามีจ านวนมาก  พนักงานหยิบสินค้าผิด 
      
      
 
 
 

อุปกรณ์เคล่ือน  ไม่มีการระบุต าแหน่ง         ขาดการจัดเก็บสินค้าอย่าง 
ย้ายมีน้อย   การวางสินค้าตายตัว          เป็นระบบ 
         สินค้าวางปะปนกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที3่ การวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
(ท่ีมา:ผู้วิจัย,2561) 

 
 จากภาท่ี3 วิเคราะห์ปัญหาท่ีท าให้เกิดการวางสินค้าปะปนกันท าให้เกิดการหาสินค้านาน สรุปได้ว่า 
บริษัทไม่มีการระบุต าแหน่งสินค้าท่ีตายตัวท าให้สินค้ามีการเปล่ียนท่ีวางคลอดเวลา ท าให้การวางสินค้าไม่
เป็นระบบ สินค้าปะปนกันท าใหห้าสินค้าต้องใช้เวลานาน 
 
เกณฑ์การแบ่ง FSN Analysis  
 ตารางท่ี1 ตารางเกณฑ์การแบ่งประเภทสินค้าด้วย FSN Analysis เพื่อการจัดวางสินค้า 

FSN Analysis เกณฑ์การแบ่ง ค าอธิบาย 
F 80% สินค้าท่ีมีความถ่ีการรอคอยสินค้าท่ีมีการรอคอยไม่

นานมีการหมุนเวียนของสินค้าบ่อย 
S 15% สินค้าท่ีมีความถ่ีการรอคอยสินค้าท่ีมีการรอคอย

ระดับปลานกลางลองลงจาก F และมีการหมุนเวียน
ลองลงมาตามล าดับ 

N 5% สินค้าท่ีมีความถ่ีการรอคอยสินค้าท่ีมีการรอคอยนาน
หรือสินค้าท่ีไม่มีการหมุนเวียน 

จดัวางสนิค้าไมม่ี
ระบบ 

Man (ผู้ปฏิบัติงาน) Material (สินค้า) 

Methods(วิธีการ) 
Machine(อุปกรณ์) 
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ตารางท่ี1 ตารางเกณฑ์การแบ่งประเภทสินค้าด้วย FSN Analysis 

(ท่ีมา:ผู้วิจัย,2561) 
 
ตารางการแบ่งกลุ่มสินค้า 
 ตารางท่ี2 การเก็บข้อมูลความถ่ีในการรอคอยการส่งมอบสินค้าและการแบ่งประเภทสินค้าตามความถ่ี 
โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งสินค้าด้วย FSN Analysis 

ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC777 1000008629 1 0.02 0.02 PAC559 1000004453 3.40 3.40 F

PAC777 1000009415 1 0.02 0.04 PAC559 1000004452 2.52 5.92 F

PAC777 1000009416 2 0.03 0.07 PAC559 1000004442 2.50 8.42 F

PAC777 1000009445 5 0.08 0.15 PAC139 1000004007 1.86 10.28 F

PAC777 1000009456 5 0.08 0.23 PAC139 1000004121 1.49 11.77 F

PAC777 1000009444 1 0.02 0.24 PAC139 1000004005 1.43 13.20 F

PAC777 1000009693 2 0.03 0.28 PAC139 1000004006 1.41 14.61 F

PAC777 1000002621 2 0.03 0.31 PAC777 1000008963 1.27 15.88 F

PAC777 1000009695 2 0.03 0.34 PAC777 1000008966 1.22 17.10 F

PAC777 1000008552 2 0.03 0.37 PAC777 1000009441 1.20 18.30 F
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC777 1000009444 1 0.02 0.39 PAC339 1000009694 1.20 19.51 F

PAC777 1000008552 8 0.13 0.52 PAC139 1000004123 1.17 20.68 F

PAC777 1000008644 6 0.10 0.61 PAC559 1000003956 1.14 21.82 F

PAC777 1000008693 5 0.08 0.69 PAC559 1000004438 1.07 22.89 F

PAC777 1000009441 1 0.02 0.71 PAC559 1000008553 1.04 23.94 F

PAC777 1000001121 4 0.06 0.77 PAC559 1000004441 1.03 24.96 F

PAC777 1000001342 3 0.05 0.82 PAC139 1000004008 0.98 25.94 F

PAC777 1000002431 3 0.05 0.87 PAC139 1000004120 0.96 26.90 F

PAC777 1000000312 8 0.13 1.00 PAC139 1000004003 0.93 27.83 F

PAC777 1000009440 9 0.14 1.14 PAC339 1000009251 0.83 28.67 F

PAC777 1000009456 4 0.06 1.21 PAC339 1000011992 0.83 29.50 F

PAC777 1000009441 1 0.02 1.22 PAC339 1000009249 0.79 30.29 F

PAC777 1000009695 17 0.27 1.50 PAC559 1000008552 0.77 31.06 F

PAC777 1000009456 17 0.27 1.77 PAC777 1000009441 0.72 31.78 F

PAC777 1000009441 13 0.21 1.98 PAC139 1000002621 0.72 32.50 F

PAC777 1000008966 17 0.27 2.25 PAC559 1000004455 0.71 33.21 F

PAC777 1000009700 35 0.56 2.81 PAC139 1000004119 0.71 33.92 F

PAC777 1000009441 45 0.72 3.53 PAC559 1000004120 0.67 34.59 F

PAC777 1000008966 76 1.22 4.75 PAC139 1000003552 0.67 35.26 F

PAC777 1000008963 79 1.27 6.02 PAC339 1000011400 0.66 35.92 F

PAC777 1000009441 75 1.20 7.22 PAC339 1000012103 0.64 36.56 F

PAC777 1000009753 20 0.32 7.54 PAC999 1000008964 0.63 37.19 F

PAC777 1000004364 21 0.34 7.88 PAC999 1000008965 0.63 37.81 F
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC777 1000009757 9 0.14 8.03 PAC139 1000004118 0.63 38.44 F

PAC777 1000004121 7 0.11 8.14 PAC339 1000009248 0.59 39.03 F

PAC777 1000001123 22 0.35 8.49 PAC139 1000004002 0.59 39.63 F

PAC777 1000007128 19 0.30 8.80 PAC139 1000004122 0.59 40.22 F

PAC777 1000004453 31 0.50 9.29 PAC559 1000008551 0.58 40.80 F

PAC777 1000004122 24 0.39 9.68 PAC999 1000004142 0.58 41.38 F

PAC777 1000004144 10 0.16 9.84 PAC339 1000009336 0.58 41.95 F

PAC777 1000005421 1 0.02 9.85 PAC777 1000009700 0.56 42.51 F

PAC559 1000002560 2 0.03 9.89 PAC139 1000003551 0.56 43.08 F

PAC559 1000002561 10 0.16 10.05 PAC999 1000004140 0.55 43.62 F

PAC559 1000002563 16 0.26 10.30 PAC339 1000010051 0.55 44.17 F

PAC559 1000002571 4 0.06 10.37 PAC139 160215 0.55 44.71 F

PAC559 1000002568 19 0.30 10.67 PAC559 1000003948 0.53 45.24 F

PAC559 1000002562 1 0.02 10.69 PAC339 1000009759 0.53 45.77 F

PAC559 1000003221 1 0.02 10.71 PAC559 1000003957 0.51 46.28 F

PAC559 1000003222 7 0.11 10.82 PAC339 1000009758 0.51 46.80 F

PAC559 1000003223 1 0.02 10.83 PAC777 1000004453 0.50 47.30 F

PAC559 1000003224 6 0.10 10.93 PAC559 1000004454 0.48 47.78 F

PAC559 1000003225 6 0.10 11.03 PAC339 1000011991 0.48 48.26 F

PAC559 1000003226 16 0.26 11.28 PAC139 160220 0.48 48.74 F

PAC559 1000003227 8 0.13 11.41 PAC999 1000006149 0.47 49.20 F

PAC559 1000003228 8 0.13 11.54 PAC139 1000003549 0.47 49.67 F

PAC559 1000003229 12 0.19 11.73 PAC559 1000004440 0.45 50.12 F

PAC559 1000003230 11 0.18 11.91 PAC339 1000009752 0.45 50.57 F
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC559 1000003231 13 0.21 12.12 PAC139 1000003832 0.45 51.02 F

PAC559 1000003232 15 0.24 12.36 PAC559 1000003951 0.43 51.45 F

PAC559 1000003233 19 0.30 12.66 PAC139 160221 0.43 51.88 F

PAC559 1000003234 19 0.30 12.97 PAC139 1000004009 0.43 52.32 F

PAC559 1000003945 6 0.10 13.06 PAC999 1000006147 0.42 52.73 F

PAC559 1000003946 6 0.10 13.16 PAC339 1000011314 0.42 53.15 F

PAC559 1000003947 23 0.37 13.53 PAC339 1000010052 0.42 53.57 F

PAC559 1000003948 33 0.53 14.06 PAC339 1000012105 0.42 53.99 F

PAC559 1000003949 25 0.40 14.46 PAC139 1000003550 0.42 54.40 F

PAC559 1000003950 10 0.16 14.62 PAC559 1000003949 0.40 54.80 F

PAC559 1000003951 27 0.43 15.05 PAC339 1000011782 0.40 55.20 F

PAC559 1000003952 10 0.16 15.21 PAC777 1000004122 0.39 55.59 F

PAC559 1000003954 17 0.27 15.49 PAC999 1000005138 0.39 55.98 F

PAC559 1000003955 10 0.16 15.65 PAC339 1000010054 0.39 56.36 F

PAC559 1000003956 71 1.14 16.79 PAC339 1000010095 0.39 56.75 F

PAC559 1000003957 32 0.51 17.30 PAC339 1000010156 0.39 57.13 F

PAC559 1000003997 16 0.26 17.56 PAC139 160228 0.39 57.52 F

PAC559 1000003998 18 0.29 17.84 PAC559 1000003947 0.37 57.88 F

PAC559 1000004433 9 0.14 17.99 PAC999 1000004137 0.37 58.25 F

PAC559 1000004434 15 0.24 18.23 PAC999 1000005137 0.37 58.62 F

PAC559 1000004436 2 0.03 18.26 PAC139 1000003299 0.37 58.99 F

PAC559 1000004437 8 0.13 18.39 PAC139 160218 0.37 59.36 F

PAC559 1000004438 67 1.07 19.46 PAC777 1000001123 0.35 59.71 F

PAC559 1000004440 28 0.45 19.91 PAC999 1000006150 0.35 60.07 F
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PAC559 1000004441 64 1.03 20.94 PAC339 1000011615 0.35 60.42 F

PAC559 1000004442 156 2.50 23.44 PAC777 1000004364 0.34 60.76 F

PAC559 1000004452 157 2.52 25.96 PAC999 1000006148 0.34 61.09 F

PAC559 1000004453 212 3.40 29.36 PAC339 1000010053 0.34 61.43 F

PAC559 1000004454 30 0.48 29.85 PAC339 1000010399 0.34 61.77 F

PAC559 1000004455 44 0.71 30.55 PAC139 160222 0.34 62.10 F

PAC559 1000004120 42 0.67 31.22 PAC777 1000009753 0.32 62.42 F

PAC559 1000008551 36 0.58 31.80 PAC999 1000004135 0.32 62.75 F

PAC559 1000008552 48 0.77 32.57 PAC999 1000006359 0.32 63.07 F

PAC559 1000008553 65 1.04 33.62 PAC339 1000011906 0.32 63.39 F

PAC999 1000000978 1 0.02 33.63 PAC139 1000001707 0.32 63.71 F

PAC999 1000000985 5 0.08 33.71 PAC777 1000007128 0.30 64.01 F

PAC999 1000002512 2 0.03 33.74 PAC559 1000002568 0.30 64.32 F

PAC999 1000002513 1 0.02 33.76 PAC559 1000003233 0.30 64.62 F

PAC999 1000002514 2 0.03 33.79 PAC559 1000003234 0.30 64.93 F

PAC999 1000002537 10 0.16 33.95 PAC999 1000004506 0.30 65.23 F

PAC999 1000002989 2 0.03 33.98 PAC999 1000004137 0.30 65.54 F

PAC999 1000002990 3 0.05 34.03 PAC339 1000011321 0.30 65.84 F

PAC999 1000002991 2 0.03 34.06 PAC339 1000010389 0.30 66.15 F

PAC999 1000003662 5 0.08 34.14 PAC339 1000011785 0.30 66.45 F

PAC999 1000003664 6 0.10 34.24 PAC139 160225 0.30 66.76 F

PAC999 1000003663 8 0.13 34.37 PAC559 1000003998 0.29 67.05 F

PAC999 1000002723 7 0.11 34.48 PAC999 1000008644 0.29 67.33 F

PAC999 1000003668 3 0.05 34.53 PAC999 1000010470 0.29 67.62 F
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PAC999 1000003669 7 0.11 34.64 PAC999 1000010473 0.29 67.91 F

PAC999 1000003671 3 0.05 34.69 PAC339 1000009693 0.29 68.20 F

PAC999 1000003722 5 0.08 34.77 PAC339 1000011619 0.29 68.49 F

PAC999 1000003818 5 0.08 34.85 PAC339 1000011823 0.29 68.78 F

PAC999 1000003819 2 0.03 34.88 PAC339 1000011786 0.29 69.07 F

PAC999 1000003820 2 0.03 34.91 PAC339 1000009757 0.29 69.36 F

PAC999 1000003824 1 0.02 34.93 PAC139 160228 0.29 69.64 F

PAC999 1000003825 4 0.06 35.00 PAC777 1000009695 0.27 69.92 F

PAC999 1000004144 4 0.06 35.06 PAC777 1000009456 0.27 70.19 F

PAC999 1000004145 2 0.03 35.09 PAC777 1000008966 0.27 70.46 F

PAC999 1000004161 3 0.05 35.14 PAC559 1000003954 0.27 70.74 F

PAC999 1000004163 4 0.06 35.20 PAC999 1000005134 0.27 71.01 F

PAC999 1000004200 3 0.05 35.25 PAC999 1000006356 0.27 71.28 F

PAC999 1000004425 1 0.02 35.27 PAC339 1000011313 0.27 71.55 F

PAC999 1000004426 3 0.05 35.32 PAC339 1000011617 0.27 71.83 F

PAC999 1000004432 9 0.14 35.46 PAC339 1000009976 0.27 72.10 F

PAC999 1000004503 10 0.16 35.62 PAC339 1000011901 0.27 72.37 F

PAC999 1000004504 8 0.13 35.75 PAC139 1000002620 0.27 72.64 F

PAC999 1000004505 11 0.18 35.93 PAC139 1000003303 0.27 72.92 F

PAC999 1000004506 19 0.30 36.23 PAC139 1000009243 0.27 73.19 F

PAC999 1000004507 5 0.08 36.31 PAC559 1000002563 0.26 73.45 F

PAC999 1000004508 16 0.26 36.57 PAC559 1000003226 0.26 73.70 F

PAC999 1000004134 4 0.06 36.63 PAC559 1000003997 0.26 73.96 F

PAC999 1000004135 20 0.32 36.95 PAC999 1000004508 0.26 74.22 F
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PAC999 1000004136 14 0.22 37.18 PAC999 1000006151 0.26 74.47 F

PAC999 1000004137 19 0.30 37.48 PAC999 1000006357 0.26 74.73 F

PAC999 1000004137 23 0.37 37.85 PAC339 1000009697 0.26 74.99 F

PAC999 1000004138 5 0.08 37.93 PAC559 1000003232 0.24 75.23 F

PAC999 1000004139 4 0.06 38.00 PAC559 1000004434 0.24 75.47 F

PAC999 1000004140 34 0.55 38.54 PAC999 1000006360 0.24 75.71 F

PAC999 1000004141 4 0.06 38.60 PAC999 1000008639 0.24 75.95 F

PAC999 1000004142 36 0.58 39.18 PAC339 1000011618 0.24 76.19 F

PAC999 1000005133 5 0.08 39.26 PAC339 1000010064 0.24 76.43 F

PAC999 1000005134 17 0.27 39.54 PAC339 1000012107 0.24 76.67 F

PAC999 1000005137 23 0.37 39.90 PAC339 1000012104 0.24 76.91 F

PAC999 1000005138 24 0.39 40.29 PAC139 160215 0.24 77.15 F

PAC999 1000006147 26 0.42 40.71 PAC999 1000004136 0.22 77.38 F

PAC999 1000006148 21 0.34 41.04 PAC339 1000009692 0.22 77.60 F

PAC999 1000006149 29 0.47 41.51 PAC339 1000010105 0.22 77.83 F

PAC999 1000006150 22 0.35 41.86 PAC339 1000010391 0.22 78.05 F

PAC999 1000006151 16 0.26 42.12 PAC339 1000010153 0.22 78.28 F

PAC999 1000006356 17 0.27 42.39 PAC339 1000011902 0.22 78.50 F

PAC999 1000006357 16 0.26 42.65 PAC777 1000009441 0.21 78.71 F

PAC999 1000006358 11 0.18 42.82 PAC559 1000003231 0.21 78.92 F

PAC999 1000006360 15 0.24 43.07 PAC999 1000008963 0.21 79.13 F

PAC999 1000006728 5 0.08 43.15 PAC999 1000010466 0.21 79.33 F

PAC999 1000006727 10 0.16 43.31 PAC999 1000010464 0.21 79.54 F

PAC999 1000006730 4 0.06 43.37 PAC999 1000010465 0.21 79.75 F
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PAC999 1000006729 6 0.10 43.47 PAC999 1000010469 0.21 79.96 F

PAC999 1000006359 20 0.32 43.79 PAC999 1000010468 0.21 80.17 F

PAC999 1000002983 2 0.03 43.82 PAC999 1000010471 0.21 80.38 F

PAC999 1000008639 15 0.24 44.06 PAC339 100000969 0.21 80.59 F

PAC999 1000008642 1 0.02 44.08 PAC339 1000009695 0.21 80.79 F

PAC999 1000008643 2 0.03 44.11 PAC339 1000008907 0.21 81.00 S

PAC999 1000008644 18 0.29 44.40 PAC339 1000011788 0.21 81.21 S

PAC999 1000008963 13 0.21 44.61 PAC339 1000010063 0.21 81.42 S

PAC999 1000008964 39 0.63 45.23 PAC139 1000002618 0.21 81.63 S

PAC999 1000008965 39 0.63 45.86 PAC139 1000002619 0.21 81.84 S

PAC999 1000008966 8 0.13 45.99 PAC559 1000003229 0.19 82.03 S

PAC999 1000008981 1 0.02 46.00 PAC339 1000009687 0.19 82.22 S

PAC999 1000010470 18 0.29 46.29 PAC339 1000009691 0.19 82.41 S

PAC999 1000010466 13 0.21 46.50 PAC339 1000011316 0.19 82.61 S

PAC999 1000010464 13 0.21 46.71 PAC339 1000010398 0.19 82.80 S

PAC999 1000010465 13 0.21 46.92 PAC339 1000010155 0.19 82.99 S

PAC999 1000010469 13 0.21 47.12 PAC139 160224 0.19 83.19 S

PAC999 1000010468 13 0.21 47.33 PAC139 1000002617 0.19 83.38 S

PAC999 1000010467 10 0.16 47.49 PAC139 1000009242 0.19 83.57 S

PAC999 1000010464 10 0.16 47.65 PAC559 1000003230 0.18 83.75 S

PAC999 1000010462 9 0.14 47.80 PAC999 1000004505 0.18 83.92 S

PAC999 1000010471 13 0.21 48.01 PAC999 1000006358 0.18 84.10 S

PAC999 1000010472 10 0.16 48.17 PAC339 1000009689 0.18 84.28 S

PAC999 1000010473 18 0.29 48.46 PAC339 1000011318 0.18 84.45 S
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PAC999 1000009857 10 0.16 48.62 PAC339 1000011616 0.18 84.63 S

PAC999 1000009856 9 0.14 48.76 PAC339 1000005491 0.18 84.81 S

PAC999 1000010483 7 0.11 48.87 PAC139 160223 0.18 84.98 S

PAC999 1000010481 10 0.16 49.03 PAC139 1000009245 0.18 85.16 S

PAC339 1000007035 10 0.16 49.19 PAC777 1000004144 0.16 85.32 S

PAC339 1000007850 4 0.06 49.26 PAC559 1000002561 0.16 85.48 S

PAC339 1000009248 37 0.59 49.85 PAC559 1000003950 0.16 85.64 S

PAC339 1000009249 49 0.79 50.64 PAC559 1000003952 0.16 85.80 S

PAC339 1000009251 52 0.83 51.47 PAC559 1000003955 0.16 85.96 S

PAC339 1000009336 36 0.58 52.05 PAC999 1000002537 0.16 86.12 S

PAC339 1000009337 5 0.08 52.13 PAC999 1000004503 0.16 86.28 S

PAC339 1000009338 8 0.13 52.26 PAC999 1000006727 0.16 86.44 S

PAC339 1000009694 75 1.20 53.46 PAC999 1000010467 0.16 86.60 S

PAC339 1000009697 16 0.26 53.72 PAC999 1000010464 0.16 86.76 S

PAC339 1000009696 1 0.02 53.73 PAC999 1000010472 0.16 86.92 S

PAC339 1000009753 2 0.03 53.77 PAC999 1000009857 0.16 87.08 S

PAC339 1000009754 7 0.11 53.88 PAC999 1000010481 0.16 87.24 S

PAC339 1000009692 14 0.22 54.10 PAC339 1000007035 0.16 87.40 S

PAC339 1000009693 18 0.29 54.39 PAC339 1000010154 0.16 87.56 S

PAC339 100000969 13 0.21 54.60 PAC339 1000011398 0.16 87.73 S

PAC339 1000009688 7 0.11 54.71 PAC339 1000109972 0.16 87.89 S

PAC339 1000009687 12 0.19 54.91 PAC139 1000003301 0.16 88.05 S

PAC339 1000009689 11 0.18 55.08 PAC139 1000003302 0.16 88.21 S

PAC339 1000009752 28 0.45 55.53 PAC139 1000009241 0.16 88.37 S

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

251 
 

ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC339 1000009695 13 0.21 55.74 PAC777 1000009440 0.14 88.51 S

PAC339 1000009691 12 0.19 55.93 PAC777 1000009757 0.14 88.66 S

PAC339 1000008880 5 0.08 56.01 PAC559 1000004433 0.14 88.80 S

PAC339 1000008907 13 0.21 56.22 PAC999 1000004432 0.14 88.94 S

PAC339 1000011407 6 0.10 56.32 PAC999 1000010462 0.14 89.09 S

PAC339 1000011408 4 0.06 56.38 PAC999 1000009856 0.14 89.23 S

PAC339 1000011321 2 0.03 56.41 PAC339 1000009975 0.14 89.38 S

PAC339 1000011313 17 0.27 56.69 PAC339 1000012156 0.14 89.52 S

PAC339 1000011314 26 0.42 57.10 PAC339 1000012102 0.14 89.67 S

PAC339 1000011315 2 0.03 57.14 PAC339 1000011789 0.14 89.81 S

PAC339 1000011316 12 0.19 57.33 PAC339 1000011784 0.14 89.96 S

PAC339 1000011317 6 0.10 57.42 PAC777 1000008552 0.13 90.08 S

PAC339 1000011318 11 0.18 57.60 PAC777 1000000312 0.13 90.21 S

PAC339 1000011319 3 0.05 57.65 PAC559 1000003227 0.13 90.34 S

PAC339 1000011320 8 0.13 57.78 PAC559 1000003228 0.13 90.47 S

PAC339 1000010604 6 0.10 57.87 PAC559 1000004437 0.13 90.60 S

PAC339 1000011615 22 0.35 58.23 PAC999 1000003663 0.13 90.73 S

PAC339 1000011616 11 0.18 58.40 PAC999 1000004504 0.13 90.85 S

PAC339 1000011617 17 0.27 58.68 PAC999 1000008966 0.13 90.98 S

PAC339 1000011618 15 0.24 58.92 PAC339 1000009338 0.13 91.11 S

PAC339 1000011619 18 0.29 59.20 PAC339 1000011320 0.13 91.24 S

PAC339 1000011321 19 0.30 59.51 PAC339 1000010158 0.13 91.37 S

PAC339 1000011782 25 0.40 59.91 PAC339 1000010160 0.13 91.50 S

PAC339 1000011783 4 0.06 59.98 PAC339 1000010408 0.13 91.62 S
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PAC339 1000011824 2 0.03 60.01 PAC339 1000012157 0.13 91.75 S

PAC339 1000011825 1 0.02 60.02 PAC139 160218 0.13 91.88 S

PAC339 1000011788 13 0.21 60.23 PAC139 160219 0.13 92.01 S

PAC339 1000011823 18 0.29 60.52 PAC139 1000002615 0.13 92.14 S

PAC339 1000011786 18 0.29 60.81 PAC139 1000002616 0.13 92.27 S

PAC339 1000010396 4 0.06 60.87 PAC139 1000002912 0.13 92.39 S

PAC339 1000010392 5 0.08 60.95 PAC139 1000002914 0.13 92.52 S

PAC339 1000010053 21 0.34 61.29 PAC139 1000002917 0.13 92.65 S

PAC339 1000010603 1 0.02 61.31 PAC777 1000004121 0.11 92.76 S

PAC339 1000010154 10 0.16 61.47 PAC559 1000003222 0.11 92.88 S

PAC339 1000010052 26 0.42 61.88 PAC999 1000002723 0.11 92.99 S

PAC339 1000010051 34 0.55 62.43 PAC999 1000003669 0.11 93.10 S

PAC339 1000010159 6 0.10 62.53 PAC999 1000010483 0.11 93.21 S

PAC339 1000001754 3 0.05 62.57 PAC339 1000009754 0.11 93.32 S

PAC339 1000008934 2 0.03 62.61 PAC339 1000009688 0.11 93.44 S

PAC339 1000005491 11 0.18 62.78 PAC339 1000010402 0.11 93.55 S

PAC339 1000010063 13 0.21 62.99 PAC339 1000011405 0.11 93.66 S

PAC339 1000010065 2 0.03 63.02 PAC339 1000003953 0.11 93.77 S

PAC339 1000010066 5 0.08 63.10 PAC339 1000010099 0.11 93.89 S

PAC339 1000010161 1 0.02 63.12 PAC777 1000008644 0.10 93.98 S

PAC339 1000010390 3 0.05 63.17 PAC559 1000003224 0.10 94.08 S

PAC339 1000010393 4 0.06 63.23 PAC559 1000003225 0.10 94.17 S

PAC339 1000010398 12 0.19 63.42 PAC559 1000003945 0.10 94.27 S

PAC339 1000010399 21 0.34 63.76 PAC559 1000003946 0.10 94.37 S
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PAC339 1000010400 3 0.05 63.81 PAC999 1000003664 0.10 94.46 S

PAC339 1000010401 3 0.05 63.86 PAC999 1000006729 0.10 94.56 S

PAC339 1000010402 7 0.11 63.97 PAC339 1000011407 0.10 94.66 S

PAC339 1000011398 10 0.16 64.13 PAC339 1000011317 0.10 94.75 S

PAC339 1000011400 41 0.66 64.79 PAC339 1000010604 0.10 94.85 S

PAC339 1000011403 6 0.10 64.88 PAC339 1000010159 0.10 94.95 S

PAC339 1000011405 7 0.11 65.00 PAC339 1000011403 0.10 95.04 S

PAC339 1000011406 3 0.05 65.04 PAC339 1000011907 0.10 95.14 S

PAC339 1000008936 1 0.02 65.06 PAC139 160217 0.10 95.23 S

PAC339 1000009758 32 0.51 65.57 PAC777 1000009445 0.08 95.31 S

PAC339 1000009759 33 0.53 66.10 PAC777 1000009456 0.08 95.39 S

PAC339 1000009757 18 0.29 66.39 PAC777 1000008693 0.08 95.47 S

PAC339 1000010054 24 0.39 66.78 PAC999 1000000985 0.08 95.55 S

PAC339 1000010105 14 0.22 67.00 PAC999 1000003662 0.08 95.63 S

PAC339 1000010064 15 0.24 67.24 PAC999 1000003722 0.08 95.72 S

PAC339 1000010095 24 0.39 67.63 PAC999 1000003818 0.08 95.80 S

PAC339 1000010156 24 0.39 68.01 PAC999 1000004507 0.08 95.88 S

PAC339 1000010157 3 0.05 68.06 PAC999 1000004138 0.08 95.96 S

PAC339 1000010158 8 0.13 68.19 PAC999 1000005133 0.08 96.04 S

PAC339 1000010160 8 0.13 68.32 PAC999 1000006728 0.08 96.12 N

PAC339 1000010155 12 0.19 68.51 PAC339 1000009337 0.08 96.20 N

PAC339 1000010391 14 0.22 68.73 PAC339 1000008880 0.08 96.28 N

PAC339 1000010389 19 0.30 69.04 PAC339 1000010392 0.08 96.36 N

PAC339 1000109972 10 0.16 69.20 PAC339 1000010066 0.08 96.44 N
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC339 1000009975 9 0.14 69.34 PAC139 1000003300 0.08 96.52 N

PAC339 1000009976 17 0.27 69.62 PAC777 1000001121 0.06 96.58 N

PAC339 1000003953 7 0.11 69.73 PAC777 1000009456 0.06 96.65 N

PAC339 1000010099 7 0.11 69.84 PAC559 1000002571 0.06 96.71 N

PAC339 1000010153 14 0.22 70.07 PAC999 1000003825 0.06 96.77 N

PAC339 1000010408 8 0.13 70.19 PAC999 1000004144 0.06 96.84 N

PAC339 1000010394 4 0.06 70.26 PAC999 1000004163 0.06 96.90 N

PAC339 1000010395 3 0.05 70.31 PAC999 1000004134 0.06 96.97 N

PAC339 1000012157 8 0.13 70.44 PAC999 1000004139 0.06 97.03 N

PAC339 1000012156 9 0.14 70.58 PAC999 1000004141 0.06 97.09 N

PAC339 1000012107 15 0.24 70.82 PAC999 1000006730 0.06 97.16 N

PAC339 1000001206 4 0.06 70.88 PAC339 1000007850 0.06 97.22 N

PAC339 1000012105 26 0.42 71.30 PAC339 1000011408 0.06 97.29 N

PAC339 1000012104 15 0.24 71.54 PAC339 1000011783 0.06 97.35 N

PAC339 1000012103 40 0.64 72.18 PAC339 1000010396 0.06 97.42 N

PAC339 1000012102 9 0.14 72.33 PAC339 1000010393 0.06 97.48 N

PAC339 1000012101 2 0.03 72.36 PAC339 1000010394 0.06 97.54 N

PAC339 1000011992 52 0.83 73.20 PAC339 1000001206 0.06 97.61 N

PAC339 1000011991 30 0.48 73.68 PAC339 1000011988 0.06 97.67 N

PAC339 1000011990 3 0.05 73.72 PAC339 1000011987 0.06 97.74 N

PAC339 1000101989 1 0.02 73.74 PAC139 1000001691 0.06 97.80 N

PAC339 1000011988 4 0.06 73.80 PAC777 1000001342 0.05 97.85 N

PAC339 1000011987 4 0.06 73.87 PAC777 1000002431 0.05 97.90 N

PAC339 1000011982 1 0.02 73.88 PAC999 1000002990 0.05 97.95 N
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC339 1000011907 6 0.10 73.98 PAC999 1000003668 0.05 97.99 N

PAC339 1000011906 20 0.32 74.30 PAC999 1000003671 0.05 98.04 N

PAC339 1000011902 14 0.22 74.53 PAC999 1000004161 0.05 98.09 N

PAC339 1000011901 17 0.27 74.80 PAC999 1000004200 0.05 98.14 N

PAC339 1000011789 9 0.14 74.94 PAC999 1000004426 0.05 98.19 N

PAC339 1000011784 9 0.14 75.09 PAC339 1000011319 0.05 98.23 N

PAC339 1000011785 19 0.30 75.39 PAC339 1000001754 0.05 98.28 N

PAC139 160218 8 0.13 75.52 PAC339 1000010390 0.05 98.33 N

PAC139 160219 8 0.13 75.65 PAC339 1000010400 0.05 98.38 N

PAC139 160223 11 0.18 75.83 PAC339 1000010401 0.05 98.43 N

PAC139 160224 12 0.19 76.02 PAC339 1000011406 0.05 98.47 N

PAC139 160225 19 0.30 76.32 PAC339 1000010157 0.05 98.52 N

PAC139 160228 24 0.39 76.71 PAC339 1000010395 0.05 98.57 N

PAC139 160215 15 0.24 76.95 PAC339 1000011990 0.05 98.62 N

PAC139 16016 1 0.02 76.97 PAC139 1000001692 0.05 98.67 N

PAC139 16017 2 0.03 77.00 PAC139 1000002913 0.05 98.72 N

PAC139 160215 34 0.55 77.54 PAC139 1000002916 0.05 98.76 N

PAC139 160220 30 0.48 78.02 PAC777 1000009416 0.03 98.80 N

PAC139 160221 27 0.43 78.46 PAC777 1000009693 0.03 98.83 N

PAC139 160222 21 0.34 78.79 PAC777 1000002621 0.03 98.86 N

PAC139 1000001691 4 0.06 78.86 PAC777 1000009695 0.03 98.89 N

PAC139 1000001690 2 0.03 78.89 PAC777 1000008552 0.03 98.92 N

PAC139 1000001692 3 0.05 78.94 PAC559 1000002560 0.03 98.96 N

PAC139 1000001707 20 0.32 79.26 PAC559 1000004436 0.03 98.99 N

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

256 
 

ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC139 1000002615 8 0.13 79.39 PAC999 1000002512 0.03 99.02 N

PAC139 1000002616 8 0.13 79.52 PAC999 1000002514 0.03 99.05 N

PAC139 1000002617 12 0.19 79.71 PAC999 1000002989 0.03 99.08 N

PAC139 1000002618 13 0.21 79.92 PAC999 1000002991 0.03 99.12 N

PAC139 1000002619 13 0.21 80.13 PAC999 1000003819 0.03 99.15 N

PAC139 1000002620 17 0.27 80.40 PAC999 1000003820 0.03 99.18 N

PAC139 1000002912 8 0.13 80.53 PAC999 1000004145 0.03 99.21 N

PAC139 1000002913 3 0.05 80.58 PAC999 1000002983 0.03 99.24 N

PAC139 1000002914 8 0.13 80.70 PAC999 1000008643 0.03 99.28 N

PAC139 1000002915 2 0.03 80.74 PAC339 1000009753 0.03 99.31 N

PAC139 1000002916 3 0.05 80.78 PAC339 1000011321 0.03 99.34 N

PAC139 1000002917 8 0.13 80.91 PAC339 1000011315 0.03 99.37 N

PAC139 1000003299 23 0.37 81.28 PAC339 1000011824 0.03 99.41 N

PAC139 1000003300 5 0.08 81.36 PAC339 1000008934 0.03 99.44 N

PAC139 1000003301 10 0.16 81.52 PAC339 1000010065 0.03 99.47 N

PAC139 1000003302 10 0.16 81.68 PAC339 1000012101 0.03 99.50 N

PAC139 1000003832 28 0.45 82.13 PAC139 16017 0.03 99.53 N

PAC139 160217 6 0.10 82.23 PAC139 1000001690 0.03 99.57 N

PAC139 160228 18 0.29 82.52 PAC139 1000002915 0.03 99.60 N

PAC139 160218 23 0.37 82.89 PAC777 1000008629 0.02 99.61 N

PAC139 1000003303 17 0.27 83.16 PAC777 1000009415 0.02 99.63 N

PAC139 1000003549 29 0.47 83.62 PAC777 1000009444 0.02 99.65 N

PAC139 1000003550 26 0.42 84.04 PAC777 1000009444 0.02 99.66 N

PAC139 1000003551 35 0.56 84.60 PAC777 1000009441 0.02 99.68 N
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ประเภท SKUs
รอบการ

หมนุเวียน

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
ประเภท SKUs

%ความถี่

การหมนุเวียน

%ความถี่

สะสม
แบง่FSN

PAC139 1000003552 42 0.67 85.28 PAC777 1000009441 0.02 99.69 N

PAC139 1000004002 37 0.59 85.87 PAC777 1000005421 0.02 99.71 N

PAC139 1000004003 58 0.93 86.80 PAC559 1000002562 0.02 99.73 N

PAC139 1000004005 89 1.43 88.23 PAC559 1000003221 0.02 99.74 N

PAC139 1000004006 88 1.41 89.64 PAC559 1000003223 0.02 99.76 N

PAC139 1000004007 116 1.86 91.50 PAC999 1000000978 0.02 99.77 N

PAC139 1000004008 61 0.98 92.48 PAC999 1000002513 0.02 99.79 N

PAC139 1000004009 27 0.43 92.91 PAC999 1000003824 0.02 99.81 N

PAC139 1000004118 39 0.63 93.54 PAC999 1000004425 0.02 99.82 N

PAC139 1000002621 45 0.72 94.26 PAC999 1000008642 0.02 99.84 N

PAC139 1000004119 44 0.71 94.97 PAC999 1000008981 0.02 99.85 N

PAC139 1000004120 60 0.96 95.93 PAC339 1000009696 0.02 99.87 N

PAC139 1000004121 93 1.49 97.42 PAC339 1000011825 0.02 99.89 N

PAC139 1000004122 37 0.59 98.01 PAC339 1000010603 0.02 99.90 N

PAC139 1000004123 73 1.17 99.19 PAC339 1000010161 0.02 99.92 N

PAC139 1000009239 1 0.02 99.20 PAC339 1000008936 0.02 99.93 N

PAC139 1000009245 11 0.18 99.38 PAC339 1000101989 0.02 99.95 N

PAC139 1000009241 10 0.16 99.54 PAC339 1000011982 0.02 99.97 N

PAC139 1000009242 12 0.19 99.73 PAC139 16016 0.02 99.98 N

PAC139 1000009243 17 0.27 100.00 PAC139 1000009239 0.02 100.00 N

รวม 6233

 
ตารางท่ี2 ตารางการเก็บข้อมูลและการแบ่งเกณฑ์ประเภทสินค้าด้วย FSN Analysis 

(ท่ีมา:ผู้วิจัย,2561) 
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ผลการวิจัย 
        จากการเก็บข้อมูลรอบการหมุนเวียนของสินค้าโดยมีสินค้าท้ังหมด 5 ประเภท มีท้ังหมด 365 SKUs 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งประเภทสินค้าด้วยหลักการ FSN Analysis ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี3 ตารางแสดงการสรุปการแบ่ง FSN Analysis 
 

กลุ่ม FSN Analysis จ านวน SKUs
%การหมนุเวียน

สินค้า

%พืน้ทีก่าร

จัดเกบ็สินค้า

A F 158 80.79% 43.29

B S 110 15.20% 30.14

C N 97 4.00% 26.58

รวม 365 100.00  
 

ตารางท่ี3 ตารางแสดงการสรุปการแบ่ง FSN Analysis 
(ท่ีมา:ผู้วิจัย,2561) 

 
จากตารางท่ี3 แสดงการวิเคราะห์หลักการ FSN Analysis โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบการหมุนเวียนของ
สินค้าโดยผู้ศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 
 ระดับ F คือกลุ่ม A มีจ านวน 158 SKUs 
 ระดับ S คือกลุ่ม B มีจ านวน 110 SKUs 
 ระดับ N คือกลุ่ม C มีจ านวน 97 SKUs 
 ผู้ศึกษาแบ่งประเภทสินค้าตามการรอคอยการส่งมอบสินค้าโดยการรอคอยการส่งมอบไม่นานจะจัดอยู่
ใน F Fast Moving จัดวางอยู่ใกล้กับจุดขนส่งเพื่อหยิบต่อการหยิบสินค้าและสินค้าท่ีมีการรอคอยการส่ง
มอบไม่บ่อยหรืออู่ในระดับปลานกลางจะจัดอยู่ใน S Slow Moving จะถูกจัดวางในล าดับถัดมาและสินค้าท่ี
การรอคอยการส่งมอบนานหรือสินค้าท่ีไม่มีการถูกเบิกจะจัดยู่ใน N Non Moving จะถูกจัดวางต่อจาก S 
ผู้วิจัยได้แสดงการจัด Location ตามการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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45 m. 
ภาพที4่ แผนผังการจัดวางสินค้า 

(ท่ีมา:ผู้วิจัย, 2561) 
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การท าVisual Control ด้วยป้ายบอกประเภทสนิค้า 
 ผู้ศึกษาใช้ตัวอักษร A,B,C และรหัสสินค้าติดท่ีตรงหน้าสินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้พนักงานสะดวกต่อ
การมองเห็น  

 
 

ภาพที4่ ป้ายบ่งช้ีสินค้า 
(ท่ีมา:ผู้วิจัย, 2561) 

        จากการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งประเภทสินค้าได้ท าการจับเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง
โดยเริ่มการจับเวลาต้ังแต่พนักงานรับใบOrderจนรถยกสินค้ามาถึงจุดขนส่ง ผู้ศึกษาได้จับเวลาก่อนการ
ปรับปรุงเป็นเวลา 1 เดือน ท้ังหมด 21วัน มีเบิกสินค้าท้ังหมด 109 SKUs และหลังการปรับปรุงจับเวลา
ท้ังหมด 14 วัน มีการเบิกสินค้าท้ังหมด 88 SKUs จากการจับเวลาได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 

กอ่นการแปรับปรุง(ชม.) จ านวน(SKU) วินาที
เฉล่ียการหยิบสินค้า/ชิน้

(นาท)ี
คิดเป็น%

4:46:38 109 17198 0:03:55

หลังการปรับปรุง(ชม.) จ านวน(SKU) วินาที เฉล่ียการหยิบสินค้า/ชิน้

0:38:02 88 2282 0:01:58
49%

 
 

ภาพที4่ แสดงการจับเวลาการหาสินค้าก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 
(ท่ีมา:ผู้วิจัย,2561) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดต าแหน่งการวางสินค้าตามรอบการรอคอยการส่งมอบและท าการ
ควบคุมด้วยการมองเห็นท าให้การมองเห็นสินค้านั้นง่ายขึ้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลังจากการ
ปรับปรุงตาหลักการ FSN Analysis ส่งผลให้การหาสินนั้นไวขึ้นเพราะว่ามีการจัดวางสินค้าเป็นระบบและ
มองเห็นง่ายเมื่อเทียบกับการจัดวางรูปแบบเดิมผลการจับเวลาก่อนการปรับปรุงเฉล่ียอยู่ท่ี 3:55 นาที/ช้ิน 
หลังจากการปรับปรุงการใช้เวลาหาสินค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 1:58 นาที/ช้ิน สามรถลดเวลาการหาสินค้าได้ 2:37 
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นาที/ช้ิน คิดเป็นเปอร์เซ็นเฉล่ียอยู่ท่ี 49% การจัดการระบบการจัดเก็บนั้นท าให้การวางต าแหน่งสินค้านั้น
ตายตัวท าให้พนักงานหาสินค้าได้เร็วขึ้นเมื่อมีป้ายบ่งช้ีและสินค้าถูกจัดวางตามความถี่ในการเคล่ือนไหวด้วย
หลักการของ FSN Analysis เพื่อให้พนักงานไม่เสียเวลาในการหยิบสินค้าท่ีมีการเบิกบ่อยท าให้ลดเวลาใน
การหาและการเดินสินค้าได้มากขึ้น 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
         ผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อควรศึกษาเรื่องระบบการรับสินค้าและการเบิกสินค้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
ข้อมูลนั้นไม่ผิดพลาดเพราะปัจจุบันใช้การจดบันทึกท าในข้อมูลในกรเบิกสินค้าและยอดคงเหลือไม่ตรงกัน
เกิดการผิดพลาดบ่อยครั้งสาเหตุเกิดจากการจดบันทึกตัวเลขผิดและคิดค านวณผิด        
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) 
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 3 ท่าน  2) นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 42 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ส าหรับการวิจัยได้แก่ แบบประเมินเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 5 
ด้าน คือ 1. รูปแบบ 2. การเข้าถึงได้ง่าย 3. การประมวลผลรวดเร็ว 4. ความถูกต้องและความแม่นย าของ
ข้อมูล และ 5. ความทันสมัยของเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 4.54 S.D = 
0.81) 2) และผลความพึงพอใจในด้านเข้าถึงได้ง่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.47 SD = 0.56) 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ผู้เช่ียวชาญ การจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจ  

  
Abstract 

 
The objectives of this research are 1) Design a QR Code technology for learning 

management in in Languages Communications and Technology Course of General 
Education Program. and 2) evaluate satisfaction with QR Code technology for learning 
management in Languages Communications and Technology Course of General Education 
Program. There are 2 sample groups for this study: 1) 3 experts on innovation and 
technology, selected by purposive sampling, 2) 42 students enrolled in information 
technology course in the second semester of academic year 2017, Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage. selected by simple random sampling. 
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Tools used in this study are a satisfaction questionnaire and a QR Code technology 
evaluation form.  

The results showed that 1) Design and evaluation of QR Code technology had 5 
facets: form, content, accessibility, process, and modernity and the overall rating was 
highest (Mean = 4.54 S. D = 0.81) and 2) satisfaction with accessibility was rated highest, 
and overall satisfaction was rated high (Mean = 4.47 SD = 0.56) 

Keywords: QR Code Technology, Learning Management, Experts, Satisfaction 
 
บทน า 

การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตท่ีต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิตอลและอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก ฯลฯ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจ ากัดในทุกวงการ  เช่นเดียวกับวงการศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ การน าเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียน
การสอนก็ไม่อาจหลีกเล่ียงส่ิงนี้ได้ ผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งในหลายหน่วยงานมี
การน ามาประยุกต์ใช้ท าให้เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก เช่น การโฆษณา การระบุข้อมูลหรือร ายละเอียดท่ี
จ าเป็นและเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกได้ 

หมวดศึกษาท่ัวไป (General Education) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นวิชาพื้นฐานท่ีบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ ( Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและ
การส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท้ังหมด 9 
รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน (Active Learning) ให้
ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st   Century Learning Skills) ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้
จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงสามารถรู้เท่าทันและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับในวิชาภาษา 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาบูรณาการ 3 ศาสตร์ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการค้นคว้า และน าเสนองานในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการส่ือสาร การส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอย่างรู้เท่าทัน ตระหนักถึงความเส่ียงในสังคมออนไลน์ ตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ 
บทเรียนออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ
และความรู้ของนักศึกษา ท่ีมุ่งเน้นทักษะท่ีเป็นทักษะชีวิต และหนึ่งทักษะท่ีส าคัญ คือ Computing and ICT 
Literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  จึงมีการส่งเสริมและสอดแทรกไว้ในการ
จัดการเรียนการสอน อีกท้ังยังน ามาจัดการกับปัญหาปริมาณผู้เรียนต่อห้องท่ีมีจ านวนมากได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีผู้เรียนสามารถซึมซับทักษะการรู้สารสนเทศ เพราะผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็น Native 
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Digital ดังนั้นการน าเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และมี
ประโยชน์ในการน ามาจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ (Quick Response Code: QR Code) คือ บาร์โค้ดสองมิติ (Two-
Dimensional Bar Code) ชนิดหนึ่ง ท่ีถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Bar code) ภายใต้แนวคิดเพื่อให้บาร์โค้ด
อ่านง่ายและเร็วต่อการตอบสนอง (Quick response) เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2537 
โดยบริษัทเดนโซ เวฟ (Denso Wave Incorporated) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า และ
ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ "QR Code" ท่ีประเทศญี่ปุ่น และท่ัวโลก วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา 
เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ คือ เพื่อบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลช้ินส่วนอะไหล่ยานพาหนะในกระบวนการ
ผลิต หลังจากนั้นบริษัทเดนโซ เวฟ จึงได้น าเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ น าเสนอต่อสาธารณชน เพราะเล็งเห็น
ประโยชน์ของเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภทและเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar 
code  

                              
                           ภาพท่ี 1 QR Code (รหัสคิวอาร์) 
เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ประกอบด้วยช้ินส่วนโมดูลรูปส่ีเหล่ียมสีขาว -ด า เรียงตัวกัน ในสัณฐาน

ส่ีเหล่ียม สามารถอ่านด้วยการสแกนรหัสคิวอาร์ ผ่านอุปกรณ์เครื่องอ่านรหัสคิวอาร์หรือผ่านโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน (Smart phone) ท่ีมีกล้อง และได้ติดต้ังแอพพลิเคช่ันสาหรับการถอดรหัส QR Code โดยข้อมูลท่ีถูก
แปลงเป็นรหัสและถูกจัดเก็บหรือบันทึกอยู่ในสัญลักษณ์ QR Code จะเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร 
(Characters) หรือตัวเลข (Numeric) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้หลากหลาย เช่น เก็บข้อมูล
แหล่งของเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ และข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรอื่นๆ ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการ
ประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น 

เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ แบ่งเป็นเวอร์ช่ัน ต้ังแต่ เวอร์ช่ัน 1 จนถึง เวอร์ช่ัน 40 ซึ่งแต่ละเวอร์ช่ันมี
ความแตกต่างกันในการก าหนดค่าของโมดูล Module configuration) โดยโมดูล คือ จุดสีขาว และสีด า ท่ี
ประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ QR Code การก าหนดค่าของโมดูลเป็นการอ้างถึงจ านวนของโมดูลท่ีสามารถ
บรรจุอยู่ใน QR Code ในแต่ละด้าน ยกตัวอย่าง เช่น เวอร์ช่ัน 1 (21 x 21 โมดูล) ขยายไปถึง เวอร์ช่ัน 40 
(177 x 177 โมดูล) ซึ่งหมายเลขเวอร์ช่ันท่ีสูงขึ้นแต่ละระดับ หมายถึง การเพิ่มจ านวนโมดูลเข้าไปในแต่ละ
ด้านจ านวน 4 โมดูลจากเวอร์ช่ันก่อนหน้า  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

265 
 

 
                           ภาพท่ี 2 การเพิ่มจ านวนโมดูลในแต่ละเวอร์ช่ันของ QR Code 

ซึ่งแต่ละเวอร์ช่ันของ QR Code มีความแตกต่างกัน ในด้านของขนาดความจุข้อมูล ชนิดของข้อมูลท่ีเก็บ 
เช่น ชนิดข้อมูลตัวอักษร (Characters) หรือชนิดข้อมูลตัวเลข (Numeric) เป็นต้น และระดับความสามารถ
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและคืนค่าข้อมูล (Error correction level) ในแง่ของความจุ ถ้าต้องการเก็บข้อมูล
ปริมาณมากไว้ใน QR Code จะท าให้จ านวนโมดูลท่ีประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ QR Code มีจ านวนมากขึ้น 
และส่งผลให้ขนาดของสัญลักษณ์ QR Code มีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันได้มีการน า QR Code มา
ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ในหลากหลายด้าน ยกตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado at Boulder: CUB) น า QR 
Code มาใช้ในการตอบค าถามต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เช่น การตอบค าถามเกี่ยวกับ
การบริการต่างๆ ของห้องสมุด การติดต่อกับบรรณารักษ์ห้องสมุด การขอเส้นทางเพื่อไปยังเครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น  

2. ห้องสมุดของโรงเรียนโอเวอร์เลค รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวคิดในการเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online resources) กับทรัพยากรทางกายภาพ (Physical resources) เข้าด้วยกันโดย
ใช้ QR Code ในการเช่ือมโยงข้อมูลเลขหมู่หนังสือกับตาแหน่งท่ีต้ังช้ันเก็บหนังสือท่ีต้องการค้นหา การยืม
หนังสือของนักเรียน  

3. การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อเป็นส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลสินค้า อาทิ บริษัท 
เชพโรเลท มีการน า QR Code ออกแสดงพร้อมกับรถรุ่นใหม่ๆ เมื่อผู้สนใจสแกน QR Code จะสามารถดู
ข้อมูลและรายละเอียดของรถรุ่นนั้นๆ ได้ หรือบริษัท Warbasse Design ได้นาสัญลักษณ์ QR Code พิมพ์
ลงบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ โดยใน QR Code นั้นเก็บ URL (Uniform Resource Locator) 
ของตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของภาพยนต์ผ่านทางการ
อ่านหรือสแกน QR Code  

4. เทคโนโลยี QR Code เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
ของสินค้ายี่ห้อช้ันน า บนตลาดออนไลน์ ซึ่งบริษัทต่างๆ ได้น า QR Code มาพิมพ์ลงบนนามบัตรเพื่อให้
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีสาคัญของบริษัท เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลบริษัท อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  

5. เมืองแมเนอร์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น า QR Code มาใช้ในการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเท่ียว ในการท่องเท่ียวเมืองแมเนอร์ เช่น ประวัติของสถานท่ีต่างๆ และเส้นทางส าหรับการเดินทาง
ไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวถัดไป  

6. ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน มาติน เคาน์ตี (Medical emergencies of Marin County) ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มีการแลกเปล่ียนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณี
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ฉุกเฉิน มีการกล่าวถึงการน า QR Code มาใช้เก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นของผู้ป่วย โดย QR Code ดังกล่าวควรติด
ไว้กับของใช้ส่วนตัวท่ีพบได้ง่าย เช่น พวงกุญแจ หรือ กระเป๋าเงิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมแพทย์จะทราบ
ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ป่วยผ่านทางการอ่านหรือสแกน QR Code ซึ่งจะทาให้สามารถช่วยผู้ป่วยได้ทันการณ์  
 ส าหรับการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปั จจุบัน 
เพราะการเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เป็นรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาท่ีสามารถเช่ือมต่อสู่องค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย 
รวดเร็ว และทันสมัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1) เพื่อออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
      การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีข้ันตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 
1.1 ผู้เช่ียวชาญ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 ท่าน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง 
1.2 นักศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดศึกษา

ท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 130 คน จาก 3 หมู่เรียน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสต ร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 42 คน ได้จากการสุ่มแบบง่าย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
2.1 แบบประเมินเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์  โดยการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและ

ด าเนินการออกแบบ หลังจากนั้นท าการสังเคราะห์เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ออกเป็น 5 ด้าน คือ รูปแบบ การ
เข้าถึง การประมวลผล ความถูกต้อง ความทันสมัย  หลังจากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 3 ท่านประเมินผล แล้วน าไปใช้ต่อไป 

การออกแบบ QR code จากเว็บท่ีให้บริการสร้าง QR code ฟรี สามารถเลือกใช้งานได้ตามสะดวก 
ผู้วิจัยเลือกใช้ https://www.qr-code-generator.com/ เนื่องจากออกแบบง่าย ซึ่งมีข้ันตอนดังภาพ 

ขั้นตอนท่ี  1 น า URL ท่ีคัดลอกไว้ ลงในช่อง Website URL 
ขั้นตอนท่ี  2  คลิกปุ่ม Create QR Code จากนั้น รูป QR code ด้านขวามืออัตโนมัติ 
ขั้นตอนท่ี 3 คลิกปุ่ม Download QR code ได้ขนาดท่ีเหมาะสมกับการน ามาใช้งาน 
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        ภาพที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ขนาด 200x200 โมดูล ผ่านฟรีเว็บไซต์ 
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้มาตราส่วนการประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert) 5 ระดับ 

หลังจากนั้นน าไปหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และด้านการใช้
ภาษาอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และหาค่าความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ด
สัน (Kuder Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.79 จึงน าไปใช้งาน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากผู้เช่ียวชาญด าเนินการประเมินเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์และนักศึกษา

ด าเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียบร้อยแล้ว
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สรุปได้ดังนี้ 

1. การออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินการออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ จากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
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รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความเหมาะสม 
1. รูปแบบ ความคมชัด 
2. การเข้าถึงได้ง่าย  
3. การประมวลผลรวดเร็ว 
4. ความถูกต้องและความแม่นย าของข้อมูล 
5. ความทันสมัยของเทคโนโลยี 

4.39 
4.73 
4.58 
4.51 
4.61 

0.58 
0.92 
0.74 
0.62 
0.87 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.81 มากที่สุด 
                

           จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินการออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ จากผู้เช่ียวชาญด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ี 2 การเข้าถึงได้ง่าย มี
ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 4.73 S.D = 0.92) และเมื่อพิจารณาภาพรวมมีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.54 S.D = 0.81) 
  เมื่อน าเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ไปประประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเข้าช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม  และ
การลงทะเบียน ฯลฯ พบว่ามีรูปแบบขนาดท่ีเหมาะสม ความคมชัด เมื่อสแกนรหัสคิวอาร์สามารถเข้าถึงได้
ไซต์ท่ีต้องการได้ง่าย และรวดเร็ว ดังภาพด้านล่าง 

 
ภาพที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ส าหรับการเช่ือมต่อระบบ e-Learning เรื่อง

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันส่ือ ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ภาพที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส าหรับการ

เรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ภาพที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจต่อการเรียน

การสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน 
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รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความเหมาะสม 
1. ด้านรูปแบบ ความน่าสนใจ 
2. ด้านการเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์  
3. ด้านสนับสนุนทุกระบบปฎิบัติการ 
4. ด้านประมวลผลถึงไซต์ได้รวดเร็ว 
5. ด้านข้อมูล มีความถูกต้อง แม่นย า 

4.39 
4.88 
4.17 
4.33 
4.51 

0.52 
0.79 
0.43 
0.59 
0.63 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 4.47    0.56 มาก 
 

           จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ ส าหรับ
การเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านการเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 
4.88 SD = 0.79) และเมื่อพิจารณาภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.47 SD = 
0.56) 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สรุปได้ดังนี้ 

1.การออกแบบเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษา การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากนั้นท า
การออกแบบและสร้างรหัสคิวอาร์จากเว็บฟรี https://www.qr-code-generator.com/ เมื่อได้รหัสคิวอาร์
เรียบร้อยแล้วน ามาสังเคราะห์ออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน มีท้ังหมด 5 ด้าน คือ 1. 
รูปแบบ ความคมชัด 2. การเข้าถึงได้ง่าย 3. การประมวลผลรวดเร็ว 4. ความถูกต้องและความแม่นย าของ
ข้อมูล 5. ความทันสมัยของเทคโนโลยี และผลประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า
โดยรวมแต่ละด้านมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (Mean = 4.54 S.D = 0.81) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุจิตรา ส าราญใจ (2560) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์กับการบริการ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าการออกแบบ
เทคโนโลยีคิวอาร์จากฟรีเว็บไซต์ https://www.qr-code-generator.com/ เนื่องจากรหัสคิวอาร์มีความ
ทันสมัย สามารถก าหนดขนาดหรือโมดูลได้ตามความต้องการ เข้าถึงไซต์ได้รวดเร็วภายใน 3 วินาที พบความ
ผิดพลาดน้อย สนับสนุนทุกอุปกรณ์ และทุกระบบปฏิบัติการ อีกท้ังการน าเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์มาประยุกต์
กับการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงวารสารวิชาการจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาภาษา การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พบว่าด้านการเข้าถึงได้ง่าย 
เป็นด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด (Mean = 4.88 SD = 0.79) เพราะสามารถลดเวลาการพิมพ์ 
URL ท่ีมีความยาว และมีตัวอักษรหรืออักขระพิเศษท่ีนักศึกษามักจะพิมพ์ผิดบ่อย ซึ่งเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์
สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ส่วนภาพรวมแต่ละด้านมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean = 
4.47 SD = 0.56) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญจุฑา ค าบรรลือ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิม
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พระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับศูนย์รวบรวม สายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร 
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มาใช้บอกลักษณะของกล้วยแต่ละสายพันธุ์ 
ง่ายต่อการจัดเก็บช่ือ พันธุ์กล้วย ลักษณะและประโยชน์ของกล้วย การศึกษาค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า ผู้ใช้ท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการของแต่ละบุคคล และน าเสนอผลงานให้เป็นท่ี
น่าสนใจและกระตุ้นให้มีการเข้าชมศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชรมากขึ้น 
ซึ่งน าเสนอเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย อีกท้ังยังสอดคล้องกับ นฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ 
(2556) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส าเร็จการศึกษาโดย
น าเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยน าเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ สามารถลดและ
แก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส าเร็จการศึกษาท่ีเกิดขึ้นได้จริง และช่วยให้การ
บันทึกการเข้าร่วมของนักศึกษามีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการนักศึกษาท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส าเร็จการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับดี 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
1. แนะน าการใช้งานเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ให้กับนักศึกษาก่อนใช้งานจริง เพื่อท าความเข้าใจ

ขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกต้อง 
2. การเช่ือมต่ออินเตอร์ เนื่องจากเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์จ าเป็นต้องเช่ือมต่ออินเตอร์ หากระบบ

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน  
3. สามารถน าเทคโนโลยีคิวอาร์ ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การวิเคราะห์ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ 
ในรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ 

A Review of Cloud Learning Management System  
 in the form of Software as a Service. 

 
ชณิดาภา บุญประสม1 และสรเดช ครุฑจ้อน2 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในอนาคต

สถาบันการศึกษาจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเช่ือมั่นว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะส าหรับผู้สอน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน   ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วัตถุประสงค์ของ
บทความนี้ คือ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บน
เทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ท่ีจะให้แนวทางกับสถานศึกษาหรือผู้สอนท่ีต้องการสร้าง
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเลือกใช้รูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ตามคุณสมบัติเฉพาะท่ีให้มา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจเลือกใช้ จากการศึกษา   5  ตัวอย่าง คือ  Google Classroom, Moodle, Edmodo, 
Schoology, Blackboard พบว่า Moodle เป็นระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ท่ีมี
จ านวนคุณสมบัติเฉพาะและจ านวนข้อดีมากท่ีสุด 
ค าส าคญั : ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ การให้บริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคลาวด์ รูปแบบการให้บริการ 
 

Abstract 
 Cloud computing Technology is growing rapidly in the form of the Software as a 

Service. In the future, this type of software will greatly attract a majority of education 
institutes since they believe it will increase learning efficiency. Especially, instructors and 
educators will use it for preparing, planning, and managing their classes to promote the 
learning process for the learners through information technology and modern 
communication. The main objective of this article is to the compare the advantages and 
disadvantages for each software which will give a guideline to educators and education 
institutes to select the best CLMS that fits their need. The study of five CLMS includes 
Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, and Blackboard. The results showed that 
Moodle has the most advantage features of all. 
Keywords : Cloud based Learning Management System, Software as a Service, Cloud 

Technology, form of the as a Service. 
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1.  บทน า 
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในรูปแบบผู้ให้บริการ

ซอฟต์แวร์ และสถาบันการศึกษาหลายแห่งมีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีความเช่ือมั่นว่าจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ (Purwani and Rukun, 2017) เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความ
ยืดหยุ่นทางด้านงบประมาณและมีส่วนช่วยในเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับ
แนวคิดและการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้การจัดการสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง
ตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ (สว่างนภา ต่วนภูษา, 2556) โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้ ICT เป็น
เครื่องมือหรือเป็นส่วนประกอบส าคัญของการเรียนการสอน (นาวิน คงรักษา, 2557) ระบบบริหารจัดการ
เรียนการสอนต่างๆ ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายท้ังท่ีเป็นแบบซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการฟรี และซอฟต์แวร์เพื่อ
การค้าซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน อย่างไรก็ตามการเลือกรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งานของสถานศึกษาหรือ ผู้สอน ยังคงเป็นส่ิง ท่ีต้องค้นหา การวิ เคราะห์และเปรียบเทียบ
คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี ข้อเสีย ของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการเลือกใช้รูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ตาม
คุณสมบัติเฉพาะมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ใน

รูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ 
 

  3.  เนื้อหา 
3.1 ระบบจัดการเนื้อหาทางการเรียนรู้ 

ระบบจัดการเนื้อหาทางการเรียนรู้ หรือ Learning Content Management System (LCMS) คือ 
ระบบท่ีมุ่งเน้นการน าเสนอเนื้อหาการน าเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ การจัดการและการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (Morrison, 2003  ) ระบบนี้ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับท้ังผู้สอนและผู้เรียนใน
ลักษณะออนไลน์หรือท่ีเรียกว่า การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนและระหว่างสมาชิกในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการแบบทดสอบ
และการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน (Horton and Horton, 2003 ) ตัวอย่างระบบจัดการเนื้อหาทางการ
เรียนรู้ที่นิยม ได้แก่ Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology และ Blackboard เป็นต้น 

 

3.2 เทคโนโลยีคลาวด์  ( Cloud Technology) 
เทคโนโลยีคลาวด์ หมายถึงเทคโนโลยีการให้บริการสารสนเทศท่ีน าเสนอทรัพยากรส าหรับการ

ประมวลผลต้ังแต่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศไปจนถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ เสมือนหนึ่งเป็น
บริการท่ีผู้ใช้สามารถบริการตนเองได้ เทคโนโลยีคลาวด์เป็นแนวทางการน าการประมวลผลท่ีเป็นพลังของ
โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่และขยายตัวได้มาเสนอให้ลูกค้าภายนอกจ านวนมหาศาลได้ใช้
งานในรูปแบบของบริการโดยมีคุณสมบัติส าคัญ 5 ประการ (ยอดศักดิ์ รักษาแก้ว, 2559) ดังนี้คือ 
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3.2.1 บริการด้วยตัวเองเมื่อต้องการ  (On-demand self-service) ผู้ใช้สามารถระบุความต้องการ 
และขอใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบบันทึกข้อมูลท่ีเป็นเครือข่ายด้วยตนเองได้
ทุกเวลาโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ  

3.2.2 เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ในวงกว้างผ่านเครือข่าย  (Broad network access) 
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ถูกจัดสรรให้ผู้ใช้ ใช้งานผ่านเครือข่ายด้วยกลไกท่ีเป็นมาตรฐาน ผู้ใช้ท างานได้ด้วย
อุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น เครื่องโทรศัพท์พกพา เครื่องแล็บท๊อป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และเครื่อง
พีดีเอ (Personal Digital Assistant, PDA)) เป็นต้น 

3.2.3 ทรัพยากรถูกรวบรวมจากท่ีต่าง ๆ  (Resource pooling) ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ีจัดสรรให้
กลุ่มผู้ใช้นั้นอาจมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แห่ง ผู้ใช้แต่ละรายใช้ทรัพยากรท่ีถูกจัดสรรให้โดยไม่
รบกวนกันและกัน ทรัพยากรชุดเดียวกันแต่บริการหลาย ๆ คนได้โดยไม่รบกวนกันเรียกว่า Multi-tenant 
model ซึ่งต่างกับ Multi-instance ในกรณีหลังเป็นการบริการด้วยทรัพยากรหลายชุด ซึ่งผู้ใช้แต่ละรายจะ
มีหนึ่งชุดเป็นของตนเอง ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท้ังท่ีเป็นกายภาพ  (Physical) และท่ีเป็นเสมือนกายภาพท่ี
น ามาจัดสรรให้ผู้ใช้นั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ ท่ีเดียวกัน อาจมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แห่งหรือจาก   
หลาย ๆ ประเทศได้ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าตนก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากสถานท่ีใดในโลก ผู้ใช้สนใจ
เพียงว่าได้ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ตามขนาด และประสิทธิภาพท่ีต้องการ แต่ผู้ใช้อาจขอสิทธิ์ท่ีจะเลือก
ต าแหน่งศูนย์คอมพิวเตอร์ท่ีตนต้องการใช้ได้  

3.2.4 มีความยึดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว (Rapid elasticity) การบริการคลาวด์ต้องสามารถเพิ่ม
และลดขนาดอุปกรณ์ท่ีให้บริการลูกค้าตามความต้องการและสามารถจัดสรรโดยอัตโนมัติได้ในสายตาของ
ผู้ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาให้บริการมีขนาดไม่จ ากัด ผู้ใช้สามารถส่ังให้เพิ่มหรือลดได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการ  

3.2.5 การบริการท่ีวัดได้ (Measured service) ระบบท่ีให้บริการแบบคลาวด์ ต้องวัดปริมาณการใช้
ตามชนิดของบริการได้ตามความเป็นจริง ต้องสามารถติดตามและควบคุมการใช้ทรัพยากรทุก ๆ วินาที   
เพื่อความโปร่งใส ระบบบริการต้องสามารถรายงานผลการใช้แก่ท้ังผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างถูกต้อง
และตรงไปตรงมา 

 

3.3  รูปแบบการบริการคลาวด์คอมพิวต้ิง 
รูปแบบการบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Service Model) (Mell, P. and Grance, 2011) แบ่งเป็น 3 

ประเภทได้ดังต่อไปนี ้
3.3.1 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์    ( Software as a Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์จัดหา

แอพพลิเคชันท่ีท างานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แอพพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ของผู้ใช้ท่ี
หลากหลายผ่านหน้าจอการท างานของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านคลาวด์โดยไม่จ าเป็นต้องติดต้ังซอฟต์แวร์
ผู้ใช้ไม่มีหน้าท่ีจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ได้แก่ เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ     
ท่ีจัดเก็บข้อมูลหรือความสามารถของแต่ละแอพพลิเคชันทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ 

3.3.2 ผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) เป็นบริการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและทดสอบแอพพลิเคชัน โดยมีข้อแม้ว่าแอพพลิเคชันจะต้องถูกพัฒนาด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ท่ีผู้ให้บริการจัดเตรียมให้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่มีหน้าท่ีจัดการหรือควบคุม
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โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ใด ๆ ได้แก่ เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฎิบัติการ หรือท่ีจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้จะดูแล
รับผิดชอบเฉพาะแอพพลิเคชันท่ีใช้งานและการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของแอพพลิเคชันท่ีเป็นเจ้าของเท่านั้น 

3.3.3 ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน  (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นบริการจัดหาการ
ประมวลผลท่ีจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีผู้ใช้สามารถปรับและเรียกใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งอาจ
รวมถึงระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน ผู้ใช้ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ แต่
สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการท่ีจัดเก็บข้อมูลและแอพพลิเคชันท่ีใช้งานได้และอาจจะจ ากัดการควบคุม
ของอุปกรณ์บางชนิดของเครือข่าย เช่น ไฟร์วอลล์ 
 

3.4  ลักษณะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ 
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประเภท Software as a Service ท าหน้าท่ีเสมือนเป็น Host Application 

โดยการเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานจากท่ัวโลกสามารถเข้าถึงทรัพยากรการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน
ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ โดยใช้ Username และ Password เพื่อระบุความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ เพื่อ
เข้าสู่ระบบในการใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบและเรียกดูได้ในภายหลัง 
เมื่อการใช้งานเสร็จส้ิน เพียงท าการ Log Out ออกจากระบบ ระบบก็จะถูกปิดและรอการเรียกเข้าใช้ใหม่ใน
ครั้งต่อไป โดยท่ีผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องทราบว่าซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ท่ีใช้อยู่นั้นถูกเก็บอยู่ ท่ีไหน 
ประมวลผลบน Server ชนิดใดหรือฐานข้อมูลถูกเก็บไว้ท่ีใด เพียงแค่ผู้ใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้า
ใช้ซอฟต์แวร์ได้ทันที เข้าถึงฐานข้อมูลเดิมท่ีเก็บข้อมูลท่ีส าคัญไว้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ดังนั้นในอนาคตหาก
ต้องการจะท างานในขณะท่ีอยู่นอกออฟฟิศหรือบนรถโดยสารก็สามารถท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัด เพี ยงแค่
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้น 

 

3.5  ความนิยมของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ 
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการเรียนการสอนเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างกว้างขวาง 

รูปแบบของคลาวด์ท่ีถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนมากท่ีสุดในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เป็นการใช้
บริการจากเครื่องมือบนคลาวด์สาธารณะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  เครื่องมือบนคลาวด์ 
สามารถน ามาใช้สนันสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนได้โดยมีต้นทุนต่ า สามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนได้
ตลอดเวลาช่วยให้ผู้เรียนบริหารจัดการข้อมูลของตนเองง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงได้จากท้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะหรืออุปกรรณ์พกพาอื่นๆ 

การค้นหาความนิยมของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ ส าหรับบทความนี้ใช้ 
Google Trends เป็นเครื่องมือในการค้นหา CLMS ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดตามข้อมูลท่ีมีอยู่ใน Google 
ท่ัวโลก ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเลือกระบบท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดตามข้อมูลท่ีมีอยู่ใน google ท่ัวโลก 
 

ภาพท่ี 1 เป็นการค้นหาความนิยมของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ตามข้อมูล
ท่ีได้ส ารวจจาก Google Trends พบว่ามี Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology, และ
Blackboard ได้รับการค้นหามากท่ีสุด 

รายละเอียดข้อมูล ช่ือ เว็บไซต์ ผู้ให้บริการ ช่วงเวลาท่ีเปิดตัวใช้งานของระบบบริหารการจัดการ
เรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูลระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ 
ล าดับที่ ชื่อ 

CLMS  
SaaS 

 
เว็บไซต์ 

 
ผู้ให้บริการ 

 
เปิดตัวใช้งาน 

1 Google Classroom https//:classroom.google. com Google Inc. 2014 
2 Moodle https://www.moodle.com Moodle 2002 
3 Edmodo http//:www.edmodo.com Edmodo 2008 
4 Blackboard http//:www.blackboard.com Blackboard 1997 
5 Schoology http://www.schoology.com Schoology Inc. 2009 

 
3.6  คุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ 

จากการส ารวจคุณสมบัติเฉพาะท่ีมีอยู่ตามการใช้งานของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บน
เทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ใน
รูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะ 

CLMS based on SaaS 
Google 

Classroom 

 

 
Moodle 

 

 
Edmodo 

 

 
Schoology 

 

 
Blackboard 

 
Personalized site name: ชื่อเว็บไซต์ส่วนบุคคล  √    
Mobile app enabled: เปิดใช้งานแอพบนมือถือ √ √ √ √ √ 
Web conferencing: ประชุมทางเว็บ  √ √ √ √ 
Document converter: การแปลงเอกสาร  √    
Automated backups: การส ารองข้อมูลแบบอัตโนมัติ  √    
Quiz venture: ร่วมตอบค าถาม  √    
Quiz (Multiple Choice): แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  √ √ √ √ 
Quiz (True False): แบบทดสอบ ถูก -ผิด   √ √ √ √ 
Quiz (Short Answer): แบบทดสอบตอบสั้น  √ √ √ √ 
Quiz (Fill in the bank): แบบทดสอบเติมค าในช่องว่าง  √ √ √ √ 
Quiz (Ordering): แบบทดสอบเรียงล าดับก่อนหลัง    √  
Quiz  ( Matching): แบบทดสอบจับคู ่  √ √ √  
Staff Information: ข้อมูลเก่ียวกับผู้สอน  √ √ √ √ 
Assignments: การมอบหมายให้ท างาน √ √ √ √ √ 
Course Map: การแสดงโครงสร้างของรายวิชา  √ √ √ √ 
Self-Enrollment: ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าวิชาได้เอง  √   √ 
Web board: กระดานเสวนา √ √ √ √ √ 
Survey: แบบสอบถาม  √ √ √ √ 

ตารางที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ใน
รูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ (ต่อ) 

 
คุณสมบัติเฉพาะ 

CLMS based on SaaS 
Google 

Classroom 

 

 
Moodle 

 

 
Edmodo 

 

 
Schoology

 

 
Blackboard 

 
Blogs & Journals: พื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  √ √ √ √ 
Wikis: ระบบจัดการนิยามศัพท์  √   √ 
Groups: การจัดกลุ่มผู้เรียน √ √ √ √ √ 
Course Portfolios: การสะสมผลงานของผู้เรียน √  √ √ √ 
Course Calendar: ปฏิทินกิจกรรมการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 
Chat: ห้องสนทนา  √ √ √ √ 
Group Code: รหัสการเข้าเรียน √  √   
Parent: ผู้ปกครองมีส่วนร่วม √  √ √  
Invite teachers to a class: เชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน √  √ √  
Invite students to a class: เชิญผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียน √ √    
Grade and return an assignment: ให้คะแนนและส่งงานคืน √ √    
Email a student: อีเมลแจ้งเตือนผู้เรียน √ √    
Poll: การสอบถามความคิดเห็น  √ √ √ √ 
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3.7  ข้อดี ข้อเสีย ของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ 
การส ารวจ ข้อดี ข้อเสีย ท่ีมีอยู่ตามการใช้งานของระบบบริหารการ จัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยี

คลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ แสดงรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
3.7.1 Google Classroom เป็นบริการหนึ่งของแอพพลิเคชันในกลุ่ม Google Apps for 

Education ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยความสามารถของ Google 
Classroom เป็นเครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา (Google Inc, 2014)  

ข้อดี 
1) ผู้สอนสร้างและจัดการช้ันเรียนแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนได้โดยตรงในแบบเรียลไทม์ 
2) ผู้สอนจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เมื่อนักเรียนส่งงานช้าหรือส่งซ้ า

อีกครั้ง 
3) นักเรียนสามารถเข้าร่วมช้ันเรียนโดยใช้รหัสห้องเรียน โดยหนึ่งห้องเรียนผู้เรียนสามารถเข้า

ร่วมได้ถึง 1,000 คน 
4) ผู้ปกครองรับอีเมลสรุปงานของนักเรียน อีเมลสรุปจะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีไม่ได้ส่ง  งานท่ี

ใกล้ครบก าหนด และกิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับประกาศและค าถามท่ีครูโพสต์ในสตรีมของ
ช้ันเรียนด้วย ซึ่งสามารถใช้ท่ีอยู่อีเมลใดก็ได้โดยไม่ต้องสร้างหรือลงช่ือเข้าใช้บัญชี Google  

5) ครูสามารถโพสต์งานและประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนในช้ันเรียนได้ 
6) สามารถใส่ส่ือการสอนได้หลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ YouTube, แบบส ารวจ Google ฟอร์ม, 

เอกสาร PDF และรายการอื่นๆ จาก Google Drive 
7) มีการเช่ือมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps เช่น Google Drive, Google Calendar 

เป็นต้น  
8) ผู้สอนสามารถร่วมกันสอนในรายวิชาหรือหลักสูตรร่วมกับผู้สอนคนอื่นๆ ได้ถึง 20 คน 
9) มีการก าหนดสิทธิ์ เปิดหรือปิดใช้ Classroom ให้กับผู้ใช้ทุกคนท่ีใช้ G Suite for 

Education และก าหนดได้ว่าจะให้ครูคนใดสร้างและจัดการช้ันเรียนได้บ้าง 
ข้อเสีย 

1) ไม่มีแบบทดสอบและการทดสอบ  
2) ไม่มีระบบติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน หรือระหว่างครูด้วยกัน เช่น ห้องสนทนาออนไลน์  
3) ไม่มีรายการบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้งานช้ันเรียนของผู้เรียน 
4) ผู้ปกครองไม่สามารถลงช่ือเข้าใช้ Classroom ได้โดยตรง แต่ต้องรับอีเมลสรุปผ่านบัญชีอื่น 
5) การใช้งาน Google Classroom หากเลือกเป็นครูผู้สอนหรือนักเรียนแล้วไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงข้อมูลได 
3.7.2 Moodle ย่อมาจาก  (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment) 

ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมการศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาโดย Martin Dougiamas 
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้สอนหรือผู้ท่ีท างานด้านการศึกษาให้สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ (วิชญา รุ่น
สุวรรณ ์และคณะ 2558) ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Moodle จาก 230 ประเทศท่ัวโลก (Moodle, 2014  ) เนื่องจาก 
Moodle เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ข้อดี 
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1) สามารถน าเข้าเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น Word, Power Point, Excel, Webpage, 
PDF หรือรูปภาพ เป็นต้น    

2) ผู้สอนสามารถการจัดเนื้อหารายวิชาเป็นหมวดหมู่  
3) ผู้สอนสามารถทราบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน มีรายการบันทึกกิจกรรมของผู้เรียน 
4) มีให้เลือกกว่า 100 ภาษาพร้อมความสามารถรองรับภาษาไทย 
5) มีส่วนขยายด้านการประชุมทางไกล เช่นโปรแกรม Big blue button ส าหรับการสอนสด

ออนไลน์ผ่านระบบกล้องเว็บแคม 
6) เพิ่มความสามารถการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  
7) สร้างเนื้อหาใน SCORM หรือสร้างข้อสอบแบบ GIFT แล้วน าเข้าสู่ระบบได้  
8) สามารถก าหนดกลุ่มนักเรียน เพื่อสะดวกในการจัดการนักเรียนจ านวนมาก และสนทนา

กลุ่มแบบออนไลน์ 
9) แบบทดสอบจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย True/False ให้เลือกผิดถูก 

Multiple Choice แบบตัวเลือก Short-Answer / Essay Question เติมค าอธิบายส้ัน ๆ Fill in the 
Blank เติมค าในช่องว่าง Matching จับคู่ 

10) สามารถกู้คืนข้อมูลท่ีเคยส ารองไว้ หรือน าไปใช้ในเครื่องอื่นได้ 
11) มีการเช่ือมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps เช่น Google Drive, Google 

Calendar เป็นต้น  
ข้อเสีย 

1) จ านวนผู้เรียนสูงสุดท่ีสามารถเข้าร่วมในหนึ่งวิชาได้เพียง 50 คนและใช้เนื้อท่ีบนฮาร์ดดิสก์
ได้ 200 เมกะไบต์ ถ้ามากกว่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงิน 

2) เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการหนึ่งเว็บไซต์ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขท่ีไม่ซ้ ากัน 
3) ไม่มีระบบอีเมลและการแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนส่งงานช้าหรือส่งซ้ าอีกครั้ง และงานท่ีครบ

ก าหนดส่ง 
4) ไม่มีระบบรายงานผู้ปกครอง ในการรับอีเมลสรุปท่ีมีข้อมูลงานท่ีใกล้ส่งและงานท่ีขาดส่งของ

นักเรียน 
7.3 Edmodo เป็นระบบการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่าง e-Learning กับ Social Network ได้

อย่างลงตัวหรือเรียกว่าเป็น Social Learning มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  (user interface) สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออนไลน์ได้ (Edmodo Inc, 2016)  

ข้อดี 
1) สามารถแนบไฟล์ภาพ ไฟล์ PDF และคลิปวีดีโอในระบบได้ 
2) มีการสนับสนุนหลายภาษา รองรับภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส  ภาษาเยอรมัน 

ภาษากรีช ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย  
3) ง่ายต่อการลงทะเบียนโดยการมีหลาย ๆ ทางเลือก 
4) สามารถสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบเช่น Multiple Choice, True False, Short 

Answer, Fill in the blank และ Matching 
5) ระบบสามารถท างานร่วมกับครูผู้สอนท่านอื่นได้ 
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6) มีการก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนคือ ครู  /อาจารย์   ( Teacher) ผู้เรียน 
(Student) และ ผู้ปกครอง (Parent) 

7) สร้างกลุ่มห้องเรียนโดยใช้รหัสห้องเรียน  (ระบบจะสร้างรหัสให้  )ผู้ท่ีไม่มีรหัสจะไม่สามารถ
เข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ 

8) มีการเช่ือมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps เช่น Google Drive, Google Calendar 
เป็นต้น  

ข้อเสีย 
1) ไม่สามารถแก้ไขการแสดงความคิดเห็นหลังจากท่ีส่งไปแล้ว 
2) แบบทดสอบแบบ Short Answer เป็นแบบทดสอบท่ีไม่สามารถตรวจอัตโนมัติ ครูต้อง

ตรวจงานและให้คะแนนเอง 
3) ไม่มีเมนูฟังก์ชันการใช้งานภาษาไทย 
4) ไม่มีระบบอีเมล และการแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนส่งงานช้าและครบก าหนดส่ง 
5) ไม่มีระบบรายงานผู้ปกครอง ในการรับอีเมลสรุปท่ีมีข้อมูลงานท่ีใกล้ส่งและงานท่ีขาดส่งของ

นักเรียน 
3.7.4 Schoology เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทางการศึกษาในรูปแบบ 

(Social Learning Network) ท่ีเป็นเหมือนห้องเรียนออนไลน์ท่ีผู้สอนสามารถสมัครเข้าไปสร้างและบริหาร
จัดการบทเรียน  (Courseware) การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน การส่ือสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
และอื่นๆ 

ข้อดี 
1) ระบบมีการก าหนดบทบาทของผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนคือ ครู  /อ าจารย์  (Teacher) ผู้เรียน 

(Student) และ ผู้ปกครอง (Parent) 
2) สามารถสร้างข้อสอบได้หลายรูปแบบเช่น Multiple Choice, True False, Short 

Answer, Fill in the blank, Ordering และ Matching 
3) ในรายวิชาเดียวกัน ผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

แตกต่างกันโดยการสร้าง Section เพิ่มเติมได้ 
4) มีระบบเตือนการก าหนดส่งงาน 
5) มีการเช่ือมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google Apps เช่น Google Drive, Google Calendar 

เป็นต้น  
ข้อเสีย 

1) มีการแนบไฟล์โดยไฟล์ท่ีแนบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 512 MB 
2) การจะสมัครเป็นนักเรียนต้องได้รับ Access Code จากวิชาใดวิชาหนึ่งก่อนจึงจะสามารถ

สมัครได้ 
3) เมนูฟังก์ชันการใช้งานยังไมร่องรับภาษาไทย 
4) ไม่มีอีเมลและการแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนส่งงานช้าหรือส่งอีกครั้ง และครบก าหนดส่ง 

3.7.5 Blackboard เป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมี
การใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการใช้งานกันไม่มากนัก 
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ระบบ Blackboard ช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ
เช่ือมต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวโลก 

ข้อดี 
1) มีการเช่ือมต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google App เช่น Google Drive, Google Calendar 

เป็นต้น  
2) สามารถก าหนดกลุ่มผู้เรียน เพื่อสะดวกในการจัดการผู้เรียนจ านวนมาก  
3) ผู้เรียนสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าเรียนในรายวิชาได้ 
4) ผู้สอนสามารถการจัดเนื้อหารายวิชาเป็นหมวดหมู่ 
5) มีช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน  ผ่านห้องสนทนา

ออนไลน์ 
6) มีระบบแจ้งเตือนการก าหนดส่งงานหรือการแจ้งเตือนจากผู้สอน 

ข้อเสีย 
1) เมนูฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างซับซ้อนในการเรียกใช้  
2) ผู้ใช้สามารถส่งงานได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถลบการแสดงความคิดเห็นก่อนหน้าหรือ

แก้ไขหลังจากส่งงานไปแล้ว  
3) ระบบไม่สามารถส่งงานซ้ าอีกครั้งเพื่อยืนยันการส่ง 
4) เมนูฟังก์ชันการใช้งานยังไมร่องรับภาษาไทย 

หลังจากท าการการส ารวจ ข้อดี ข้อเสีย ท่ีมีอยู่ตามการใช้งานของ CLMS ดังนั้นสามารถสรุปแต่ละ
ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ได้ว่า 1) Google Classroom ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ ท่ีมีคุณลักษณะคือง่ายต่อการใช้งาน เป็นการเช่ือมต่อบริการอื่นๆของ  Google App เข้าไว้
ด้วยกัน 2) Moodle เป็นระบบท่ีมีคุณลักษณะเด่นชัดท่ีสุด และมีจ านวนข้อดีมากท่ีสุด เป็นระบบจัดการ
ห้องเรียนและระบบจัดการข้อสอบ ผู้เรียนสามารถสร้างและควบคุมหลักสูตรของตัวเองได้อย่างเต็มท่ี 
สามารถเลือกรูปแบบของวิธีการสอนมีการโต้ตอบระหว่างผู้สอนและนักเรียน 3) Edmodo เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเช่ือมต่อและท างานร่วมกัน สามารถแบ่งปันเนื้อหาเพื่อ
การศึกษา สามารถท าการบ้าน อภิปรายในช้ันเรียนและการแจ้งเตือนรวมถึงสามารถเรียนรู้ท้ังภายนอกและ
ภายในช้ันเรียนได้ ซึ่งนับเป็นกลไกท่ีสนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน และ
ผู้เรียนอย่างอย่างแท้จริง 4) Schoology เป็นระบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานกันระหว่างระบบจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning และการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ระบบเมนูการใช้งานไม่ซับซ้อนและมีไม่มากท าให้ง่ายต่อการใชังาน และ 5) Blackboard เป็นระบบท่ี
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีสามารถเช่ือมต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวโลกท่ีใช้ Blackboard เข้าด้วยกัน และวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนของผู้เรียนในช้ัน
เรียนได้ง่าย  

 

4.  บทสรุป 
หลังจากการส ารวจระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

จ านวน 5 ตัวอย่าง สามารถสรุปจ านวนรายการคุณสมบัติเฉพาะ จ านวนข้อดี และจ านวนข้อเสีย ดังตาราง  
ท่ี 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนรายการคุณสมบัติเฉพาะข้อดีและข้อเสียจากการส ารวจ 5 ตัวอย่าง 
ช่ือ CLMS จ านวนรายการ 

คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี ข้อเสีย 
Google Classroom 12 9 5 
Moodle 26 11 4 
Edmodo 21 8 4 
Schoology  21 5 4 
Blackboard 19 6 4 

 

จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ส ารวจพบว่า Moodle เป็นระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีมีจ านวนข้อดีมากท่ีสุด
เมื่อเทียบกับระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ Google Classroom, Edmodo, Schoology และ 
Blackboard ดังแสดงในภาพท่ี 2 จ านวนรายการของคุณสมบัติเฉพาะข้อดีและข้อเสีย ผลลัพธ์เป็น
ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟการเปรียบเทียบจ านวนรายการของคุณสมบัติเฉพาะข้อดีและข้อเสีย 
จากการศึกษาพบว่าระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ ในรูปแบบผู้ให้บริการ

ซอฟต์แวร์  5 ตัวอย่าง คือ Google Classroom, Moodle, Edmodo, Schoology และ Blackboard ในแต่
ละรูปแบบมีความนิยมท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านคุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี และข้อเสีย ดังนั้นในการเลือกใช้ระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการนั่นคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการเลือกใช้ระบบบริหาร
การจัดการเรียนรู้บนเทคโนโลยีคลาวด์ในรูปแบบผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความ
ต้องการโดยเฉพาะ ผู้สอน ผู้เรียนหรือสถาบันการศึกษา หลักสูตรเนื้อหาและลักษณะของหลักสูตรเนื้อหา
การเรียน หากสถาบันการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนในการน าเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์จะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรู้  

ดังนั้นในการจัดการการเรียนการสอน ผู้สอนจึงควรท่ีจะเลือกใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้บน
เทคโนโลยีคลาวด์ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ สามารถ
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จ านวนรายการของคุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี และข้อเสีย 

คุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี ข้อเสีย 
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ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อีกท้ังยังสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านงบประมาณและมีส่วนช่วยในเรื่องการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับแนวคิดและการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้การจัดการ
สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึงตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ่ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิจัยการน าเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราเหลือใช้จากอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีว

มวล กับผักตบชวาวัชพืชธรรมชาติท่ีเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นวาระแห่งชาติ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก ท่ีมีความทนทาน มีน้ าหนักเบากว่ามาตรฐานท่ัวไป การวิจัยน้ีใช้กรรมวิธีปรับเปลี่ยนส่วนผสม
ของคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก เพื่อเปรียบเทียบส่วนผสมคอนกรีตต้ังต้นคือ ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน ใน 1 : 2 : 
4 ทดลองลดปริมาณ ปูนซีเมนต์ และ หิน ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน โดยการใช้เถ้าชีวมวลไม้ยางพาราทดแทนปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี1 ในปริมาณร้อยละ 5, 10 และ15 และใช้เส้นใยผักตบชวาทดแทนหินท่ีอัตราส่วนต่างๆกัน ใน
สัดส่วนร้อยละ 0.5, 1, 2 เพื่อหาอัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักที่เหมาะสมท่ีสุด เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความหนาแน่นและก าลังรับแรงอัด จากการทดสอบพบว่า ส่วนผสมคอนกรีตบล็อกสูตร M1 M1-1 M1-2 M2 M2-1 
ท่ีมีระยะบ่ม 7 วันข้ึนไป และ M2-2 ท่ีมีระยะบ่ม 14 วันข้ึนไป  มีก าลังรับแรงอัดมากกว่า 2.5 MPa ผ่านมาตรฐาน 
มอก.58-2533  M1-2 ซึ่งมีส่วนผสมเถ้าชีวมวลไม้ยางพารา ในอัตราร้อยละ 15 และ เส้นใยผักตบชวาร้อยละ 0.5 เป็น
ส่วนผสมท่ีแข็งแรงท่ีสุด มีก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยสูงสุด 9.66 MPa ท่ีระยะบ่ม 28 วัน  ท้ังน้ียังสรุปได้อีกว่าปริมาณของเถ้า
ชีวมวลและเส้นใยธรรมชาติส่งผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อก เมื่อปริมาณของเถ้าชีวมวลและเส้นใยธรรมชาติ
เพิ่มข้ึนค่าก าลังรับแรงอัดจะลดลง ดังน้ันผลงานวิจัยครั้งน้ีจึงมีความน่าสนใจท่ีจะน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนักและรับน้ าหนักได้ เพื่อสนับสนุนแนวคิดผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกจากวัสดุเหลือท้ิงและ
วัชพืชธรรมชาติเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้ค้าส้าคญั:  คอนกรีตบล็อก, คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก,  
ผักตบชวา,  เถ้าชีวมวลไม้ยางพารา  

Abstract 

This project’s objective is to research the use and benefits of rubber tree ashes, a 
byproduct of biomass power plants, and water hyacinth, an invasive plant species, in formulating 
concrete blocks. The study aimed to create non-load bearing concrete blocks that are more 
durable, lighter, and has better insulation than its standard counterparts. A total of 9 formulas were 
tested with the controlled standard formula set at 1:2:4 ratio per weight of cement, sand, and rock 
respectively. The rubber tree ashes partially substituted for Portland cement type 1 at 5%, 10%, 
and 15% and Hyacinth fiber partially substituted for rock components at 0.5%, 1%, and 2%. Density 
factor and compressive strength test results showed that M1, M1-1, M1-2, M2 and M2-1, formula 
with at least 7 days of curing and M2-2 formula with at least 14 days of curing has over 2.5 MPa of 
compressive strength, passing the Thai Industrial Standards 58-2533. M1-2 formula (15% rubber tree 
ash and 0.5% water hyacinth fiber) produced the best results with compressive strength of 9.66 MPa 
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average at 28 days of curing. 6 out of 9 of the formulas passed industrial standards and performed 
equally well if not better in comparison to its standard counterparts, thus the use of rubber tree 
ashes and water hyacinth fiber in formulating concrete blocks proved to be feasible and beneficial 
in terms of waste management and environmental sustainability, as well as from the economic 
standpoint of cost-effectiveness in concrete block manufacturing. 
Keywords:  concrete block, non-load bearing concrete masonry unit, water hyacinth, biomass ashes 

 

1.ที่มาและความส้าคญั 
ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกส่งเสริมให้มีการวิจัยและใช้มาตรฐานอาคารเขียว เช่น LEED, TREES ในการ

ออกแบบอาคาร เร่ิมมีการบังคับใช้ในกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดในอุตสาหกรรมการก่อสร้างใน
อนาคต  ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวคิด 3 เรื่องหลัก คือ การลดขยะโดยน าวัสดุเหลือ
ท้ิงมาใช้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตริมแม่น้ าและเกษตรกร การปลุกจิตส านึกให้รักษ์แม่น้ าล าคลองเป็นการช่วยลด
มลภาวะสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการลดขยะโดยน าวัสดุเหลือท้ิงมาใช้ ชีวมวลไม้ยางพาราเป็นหน่ึงในขยะชีวมวลท่ีน่าสนใจ 
จากสถิติพบว่าในแต่ละปี ท่ัวประเทศมี ตอ ราก และกิ่งก้านไม้ยางพาราท่ียังไม่ได้ถูกก าจัดท้ิง รวม ท้ังสิ้นเท่ากับ  
875,492 ตัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556) หากน าเอาไม้ยางพาราออก
จากพื้นท่ีได้รวดเร็วเท่ากับเป็นการคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัด รวมไปถึงต้นทุน
การปลูกยางพาราทดแทนให้แก่เกษตรกร และการปลูกต้นยางพารายังสามารถช่วยให้ดูดคาร์บอนท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าชีว
มวล ซึ่งต่างจากคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท่ีท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก การสาธิตของโรงงานไฟฟ้า
ชีวมวลแสดงให้เห็นว่าสิ่งท่ีเหลือท้ิงจากการปลูกต้นยางพาราท่ีมีอยู่อย่างเหลือเฟือในประเทศไทยน้ัน  มีประโยชน์และ
สร้างมูลค่าต่อยอดได้ ในงานวิจัยน้ีจึงได้น าเอาเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราซึ่งเป็นขยะเหลือท้ิงจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

 ส าหรับเส้นใยธรรมชาติท่ีน ามาใช้ในการวิจัย คือ “ผักตบชวา” วัชพืชธรรมชาติ มีประเด็นน่าสนใจ คือ 
ผักตบชวาเป็นวาระแห่งชาติปี พ.ศ.2560 จัดเป็นปัญหาระดับประเทศท่ีต้องก าจัดเร่งด่วน  พบว่าประเทศไทยใช้จ่าย
งบประมาณไปมากกว่า 2,000 ล้านบาท และอาจต้องเพิ่มงบประมาณการก าจัดผักตบชวาข้ึนเรื่อยๆหากก าจัดไม่ถูกวิธี   
จากสภาพปัญหาของผักตบชวา ท่ีมีปริมาณมาก และสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปัญหาต่อระบบ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น กรณีผักตบชวาลอยเต็มแม่น้ าล าคลอง ท าให้การขนส่งและการสัญจรทาง
น้ าเป็นไปอย่างยากล าบาก สร้างปัญหาต่อครอบครัวและชุมชนในการจับสัตว์น้ าเพื่อการประมงเลี้ยงชีพ การเน่าเปื่อย
ของผักตบชวาท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า ผักตบชวาท่ีจมทับถมและสะสมจนทางเดินของน้ าต้ืน
เขินเร็วกว่าปกติ เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า จนน าไปสู่ปัญหาน้ าท่วมในหลายพื้นท่ี  การช่วยกันก าจัดผักตบชวาและ
น ามาให้ให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตริมแม่น้ า และปลุกจิตส านึกให้รักษ์แม่น้ าล าคลองเป็นการ
ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 

จากข้อมูลเบ้ืองต้นจึงเป็นแนวคิดให้เกิดโครงการวิจัยน้ี เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและน าวัสดุเหลือท้ิง
กลับมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบนวัตกรรมคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักจากเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราและใย
ผักตบชวา ท่ีสามารถลดการถ่ายเทความร้อน มีความทนทาน มีน้ าหนักเบา รักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวคิดอาคาร
เขียวและการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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2.วัตถุประสงค ์

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสม ของเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราและใย
ผักตบชวา เพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์และหินเกล็ดในการพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก เปรียบเทียบกับ มอก. 58-
2530  ให้มีน้ าหนักเบา และ แข็งแรง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและใช้งานวัสดุก่อสร้างท่ีมีส่วนผสมเส้นใยธรรมชาติ
และวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ช่วยลดภาระขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างทางเลือกใหม่ให้นัก
ลงทุน, ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์, ผู้ออกแบบ และผู้ท่ีสนใจในแนวทางสถาปัตยกรรมย่ังยืน และอาคารเขียว 

 

3.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากผกัตบชวา" ผลการทดสอบพบว่าการใสผ่ักตบชวาใน
ส่วนผสมคอนกรีตจะมีค่าแปรผกผันกับค่าความต้านแรงอัด, ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกและ ค่าสัมประสิทธิ์การ
น าความร้อน คือเมื่อใส่ผักตบชวามากข้ึนความหนาแน่น, ค่าความต้านแรงอัด และค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนจะ
ลดลง ในขณะท่ีค่าความช้ืนจะเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณผักตบชวาที่ใส่ในส่วนผสม และคอนกรีตบล็อกท่ีมีส่วนผสม
คอนกรีตต้ังตันปูนซีเมนต์:ทราย:หินเกล็ด เท่ากับ  1:3 :5 และใช้ปริมาณเส้นใยผักตบชวาทดแทนหินร้อยละ 0.075 เป็น
ส่วนผสมท่ีดีท่ีสุด ซึ่งผ่านมาตรฐาน มอก.58-2533 ด้านค่าความต้านแรงอัด, การดูดกลืนน้ า, การหดตัวทางยาว และมี
สัมประสิทธิ์การน าความร้อนต่ า สามารถน าไปพัฒนาเป็นคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักต่อไปได้ 

 
บัณฑิต รักษาดี , "การใช้เถ้าแกลบไม่บดในการผสมคอนกรีตบล็อก ชนิดไม่รับน้ าหนัก"จากการทดสอบพบว่า  

น้ าหนักของคอนกรีตลดลงเมื่อมีปริมาณเถ้าแกลบด าไม่บดมากข้ึน และไม่ส่งผลต่อการรับแรงอัด สามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มอก. 58-2530 ในขณะท่ีค่าของการดูดกลืนน้ า การหดตัวแบบแห้ง และความคงทนต่อการกัดกร่อนจากกรด
มีค่าเพิ่มข้ึน สามารถน าเถ้าแกลบดันแทนมวลรวม (หินฝุ่น) ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้ าหนักเพื่อผลิตคอนกรีตบล็อก
ไม่รับน้ าหนักให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 

 
 วรรณี เอกศิลป์ และ ชัยวัฒน์ บุญถนอมวงศ์, "สมรรถนความร้อนของอิฐบล็อกผสมผักตบชวาและข้ีเลื่อย" ผล
การวิเคราะห์ อิฐบล็อกผสมวัสดุชีวมวลผักตบชวาต่อหินฝุ่นท่ีอัตรา 1:9 มีความแข็งแรงครึ่งหน่ึงของอิฐบล็อกมาตรฐาน 
และมีความแข็งแรงมากกว่าอิฐบล็อกผสมข้ีเลื่อย มีค่าจุความร้อนน้อยกว่าอิฐบล็อกผสมข้ีเลื่อยจึงสามารถป้องกันความ
ร้อนได้มากกว่าอิฐบล็อกมาตรฐาน 44.14 เปอร์เซ็นต์ น่าสนใจในการน าไปพัฒนาเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน และ
สามารถน ามาพัฒนาต่อเป็นวัสดุก่อสร้างที่ไม่รับแรงได้ 

4.วิธีด้าเนินการวิจัย 

4.1 ศึกษาคุณสมบัติ ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของวัสดุท่ีก่อสร้างที่มีคล้ายกันในท้องตลาดท่ัวไป 

4.2 ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักจากเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราและใยผักตบชวาเพื่อใช้ใน
การข้ึนรูป โดยศึกษาจากงานวิจัยคล้ายคลึงท่ีได้ทดสอบไปแล้ว จ านวน 9 สูตร จ านวน 200 ช้ิน ดังตาราง 
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สูตรส่วนผสม 
ซีเมนต ์ เถ้าชีวมวล ทราย หินเกล็ด ผกัตบชวา 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

MC  
(Mix Control) 

1000 0 2,000 4,000 0 

ผักตบชวา ทดแทนหินเกล็ด 0.5% 
Mix1 950 50 2,000 3,980 20 
Mix1-1 900 100 2,000 3,980 20 
Mix1-2 850 150 2,000 3,980 20 
ผักตบชวา ทดแทนหินเกล็ด 1% 
Mix2 950 50 2,000 3,960 40 
Mix2-1 900 100 2,000 3,960 40 
Mix2-2 850 150 2,000 3,960 40 
ผักตบชวา ทดแทนหินเกล็ด 2% 
Mix3 950 50 2,000 3,920 80 
Mix3-1  900 100 2,000 3,920 80 
Mix3-2 850 150 2,000 3,920 80 

 

ตารางที่ 1  แสดงส่วนผสมที่ใช้ในการทดลอง 

4.3 เตรียมส่วนผสมคอนกรีตบล็อก ใช้เถ้าชีวมวลรากไม้ยางพาราลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อน จากคณะนวัตกรรม
อาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตราส่วนต่างๆทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราช้าง ทรายละเอียด
ขนาดร่อนผ่านตระแกรงเบอร์ 20 ผักตบชวาอบแห้งจากกลุ่มจักรสานสวนหลวงซึ่งผ่านการรมควันก ามะถันกัน
เช้ือรา น ามาปั่นละเอียดเป็นเส้นใยขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร ใช้ทดแทนหินเกล็ดสีเทาคละไซค์เบอร์ 4 ของ 
SCG ขนาด 1.5 - 4 มิลลิเมตร ในสัดส่วนต่างๆกันตามตารางที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงการเตรียมส่วนผสมของคอนกรตีบลอ็ก  
(ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และเถ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา (ข) ทรายละเอียดร่อนผ่านตระแกรงเบอร์20  

(ค) ผักตบชวาอบแห้ง  (ง) เส้นใยผักตบชวาปั่นละเอียด (จ) หินเกล็ดเบอร ์4 

 

4.4 อัดข้ึนรูปก้อนคอนกรีตด้วยมือ ใช้บล็อกขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x4 ซม. น าไปบ่มต่อในน้ าตาม
ระยะเวลา 7, 14, 21 และ  28 วัน เมื่อครบก าหนดน าข้ึนมาอบให้แห้งด้วยเครื่องอบไล่ความช้ืน 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการขึ้นรูปคอนกรตีบลอ็ก  

(ฉ) บล็อกหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ซม. (ช) อัดข้ึนรูปก้อนคอนกรีตด้วยมือ  
(ซ) ก้อนคอนกรีตแตกหักระหว่างถอดแบบ (ฌ) น าบ่มน้ า   

 

4.5 วัดขนาดและช่ังน้ าหนักของก้อนคอนกรีตตัวอย่างขนาด 5x5x5 ซม. เพื่อทดสอบก าลังรับแรงอัด 
เปรียบเทียบกับส่วนผสมต้ังต้น (MC) ท่ีมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตก่อฉาบท่ัวไปคือ ซีเมนต์: ทราย:หิน 1:2:4  หา
สูตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาต่อเปรียบเทียบกับ มอก.58-2533 
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รูปที่ 3 แสดงการทดสอบคอนกรีตบล็อก  
(ญ) ก้อนคอนกรีตใช้ทดสอบ (ฎ) ช่ังน้ าหนักก้อนคอนกรีต (ฏ) วัดขนาดก้อนคอนกรีต 

(ฐ) เครื่องทดสอบแรงอัด และหน้าจอแสดงผล  

 
4.6 บันทึกผลการทดลอง สรุปค่าการทดสอบและหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปข้ึนรูปคอนกรีตบล็อก
ขนาดมาตรฐานเพื่อน ามาทดสอบต่อไป 
 

5.ผลและวิจารณ ์

 5.1 น้้าหนกัและความหนาแนน่ 

ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตท่ีมีส่วนผสมของใยผักตบชวา 2% ได้แก่ M3, M3-1, M3-2 เมือ่อบให้แห้งแล้ว
มีน้ าหนักเบา และมีความหนาแน่นต่ ากว่าส่วนผสมสตูรอื่นๆ  

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความหนาแนน่ของคอนกรีตบลอ็ก  

สูตรค านวณหาค่าความหนาแน่น คือ ความหนาแน่น = น้ าหนัก(กก.) ÷ ปริมาตร (ลบ.ม.) 

จากกราฟพบว่า  ส่วนผสมคอนกรีตบล็อก M1-2 มีความหนาแน่นมากที่สุด และเป็นสูตรท่ีมีค่าต้านแรงอัดสูง
ท่ีสุด  น้ าหนักมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น เมื่อก้อนคอนกรีตทดสอบมีน้ าหนักมากข้ึน ความหนาแน่นจะ
มีมากข้ึนตามด้วย 
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รูปที่ 5 คอนกรีตบล็อกที่มีส่วนผสมของใยผกัตบชวา2% แตกหักง่ายเม่ือถอดแบบ 

 

5.2 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัด  

จากท าการทดลองส่วนผสมคอนกรีตบล็อกท้ังหมด 9 สูตร มีผลการทดสอบค่าต้านแรงอัด เปรียบเทียบอายุบ่ม 
7, 14, 21 และ 28 วัน ดังต่อไปน้ี 

 
 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบความต้านแรงอัดเฉลี่ยของคอนกรตีบลอ็ก ตามช่วงอายุบ่ม 

 7 ,14 , 21 และ 28 วัน 

คอนกรีตบล็อกสูตร M1, M1-1, M1-2, M2, M2-1 ท่ีมีอายุบ่ม 7 วันข้ึนไป   M2-2 ท่ีมีอายุบ่ม 14 
วันข้ึนไป มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 MPa  (แถบสีเทา) ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก
ชนิดไม่รับน้ าหนัก และสูตรคอนกรีตบล็อกท่ีมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับ MC สูตรควบคุม คือ คอนกรีตบล็อก
สูตร M1-2 ท่ีอายุ 7 และ 14 วัน  
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  รูปที่ 7 ผลทดสอบความต้านทานแรงอดัคอนกรตีสูตร M1-2 ที่อายบุ่ม 28 วัน เทียบกับ มอก.58-2533 

M1-2 เป็นส่วนผสมท่ีแข็งแรงท่ีสุด คือ มีก าลังรับแรงอัดเฉลี่ย 7.17, 7.45, 9.11 และ 9.66 MPa ท่ี
อายุบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามล าดับ ซึ่งผ่านมาตรฐาน มอก.58-2533 ทุกช่วงอายุบ่ม  

 

 
  รูปที่ 8 กราฟแท่งแสดงความต้านทานแรงอัดเทียบกบั มอก.58-2533 

จากกราฟ คอนกรีตบล็อกท่ีมีความต้านแรงอัดเฉลี่ย มากกว่า 2.5 MPa  ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม 
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก หรือ มอก. 58-2533  ได้แก่  คอนกรีตบล็อกสูตร  M1, M1-1, M1-2, M2, 
M2-1 ท่ีมีอายุบ่ม 7 วันข้ึนไป  และ M2-2 ท่ีมีอายุบ่ม 14 วันข้ึนไป  และส่วนผสม M3, M3-1 และ M3-2 
เป็นส่วนผสมท่ีมีก าลังรับแรงอัดต่ า ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.58-2533 ทุกช่วงอายุบ่ม   

 

5.3 อภปิรายผล   

จากท าการทดลองท้ังหมด 9 สูตร พบว่า M3, M3-1, M3-2 ซึ่งมีปริมาณเส้นใยผักตบชวา 2% มี
น้ าหนักและความหนาแน่นน้อยท่ีสุด แตกหักง่ายและไม่แข็งแรง เมื่อพิจารณาจากข้อมูล มีส่วนผสมคอนกรีต
บล็อก 6 สูตร ได้แก่ M1, M1-1, M1-2, M2, M2-1 และ M2-2 ท่ีมีค่าต้านแรงอัดผ่าน มอก.58-2533  เพราะ
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มีปริมาณเส้นใยผักตบชวาน้อยกว่า 2%  ได้แก่  มีก าลังรับแรงอัดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 MPa ผ่านมาตรฐาน มอก.
58-2533   และ  ส่วนผสมท่ีแข็งแรงท่ีสุดคือ  M1-2 ซึ่งมีส่วนผสมเถ้าชีวมวลไม้ยางพารา ในอัตราร้อยละ 15 
และ เส้นใยผักตบชวาร้อยละ 0.5  มีค่าต้านแรงอัดเฉลี่ยสูงสุด 9.66 MPa ท่ีมีอายุบ่ม 28 วัน 

 

6. สรุปผลและข้อเนอแนะ 

จากการวิจัยคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนักจากเถ้าชีวมวลไม้ยางพาราและใยผักตบชวา สามารถสรุปได้ดังน้ี  

1.เส้นใยผักตบชวามีผลช่วยลดน้ าหนักของคอนกรีตบล็อกได้ดี เส้นใยธรรมชาติมีผลต่อความ
หนาแน่นและความแข็งแรงของคอนกรีตบล็อก คือเมื่อปริมาณของเส้นใยธรรมชาติเพิ่มข้ึน ความหนาแน่นและ
ค่าก าลังรับแรงอัดจะลดลง จากการทดลองพบว่า คอนกรีตบล็อกท่ีส่วนผสมปริมาณเส้นใยธรรมชาติ 2%  ข้ึน
ไป มีน้ าหนักเบา ความหนาแน่นน้อยและแตกหักง่าย  

2. เถ้าชีวมวลรากยางพาราใช้ทดแทนซีเมนต์ได้ดีช่วยลดน้ าหนักได้บ้างเล็กน้อย เมื่อมีระยะเวลาการ
บ่มเพิ่มข้ึน ท าให้แรงอัดเพิ่มข้ึน จากการทดสอบพบว่าคอนกรีตบล็อก M1-2  ซึ่งมีส่วนผสมเถ้าชีวมวลไม้
ยางพารา ในอัตราร้อยละ 15 และ เส้นใยผักตบชวาร้อยละ 0.5 เป็นส่วนผสมท่ีมีก าลังรับแรงอัดดีท่ีสุด มีค่า
ความต้านแรงอัด ผ่านมาตรฐานคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก มอก.58-2533 ทุกช่วงอายุบ่ม และมีค่าต้าน
แรงอัดเฉลี่ย  สูงสุด  9.66 MPa ท่ีอายุบ่ม 28 วัน 

3. การทดลองหาส่วนผสม ผู้วิจัยได้น าบางส่วนมาท าการทดลองเอง ดังน้ันความพร้อมและอุปกรณ์
เครื่องมือหลายชนิดจึงมีคุณภาพไม่เทียบเท่าเครื่องมือท่ีใช้ในห้องทดลองและโรงงานท่ีผลิต เช่นการผสมปูน
และข้ึนรูปผู้วิจัยใช้การผสมและข้ึนรูปด้วยมือโดยใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ท่ัวไป อาจท าให้การผสมและก าลังอัดไม่
เทียบเท่าการใช้เครื่องจักร หากต้องการให้คอนกรีตมีความหนาแน่นของส่วนผสมมากข้ึน ควรใช้เครื่องจักรข้ึน
รูป 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจสี่ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

OUTCOMES OF LEARNING ACTIVITIES IN ACCORDANCE WITH THE PATH OF 
THE FOUR NOBLE TRUTH PATHS THAT EFFECT THE LEARNING ACHIEVEMENT, 

ATTITUDES AND PROBLEM SOLVING-ABILITIES OF MATHAYOM FOUR 
STUDENTS. 
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1สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้(สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจส่ีท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 36 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยตัวอย่างในการสุ่ม ใช้เวลาในการวิจัย 
จ านวน 10 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) แบบวัด
เจตคติต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) และแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t-test for Dependent 
 

 ผลการวิจัยพบว่า  
     1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
     2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีเจตคติในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
     3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อการเรียน, ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา  
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Abstract 

  The Purpose of this study is to study the outcomes of the learning activities in 
accordance with the path of the four noble truth that effect the learning achievement, 
attitudes and problem-solving abilities of Mathayom Four students. The samples in this 
research consisted of  Mathayom Four students at Rattanakosin Somphot Ladkrabang School 
in Bangkok. This research program began in the first semester in the 2017 academic year with 
one classroom and a total of thirty-six students by using Cluster Random Sampling and used 
the classroom as a random sample unit. The duration of research were ten classes of fifty 
minutes each. The research procedure utilized the One Group Pretest-Posttest Design 
research model. The research tools included the following: 1) The Four Noble Truths Learning 
Management Plan; 2) an Achievement Test on Social Studies, Religion and Culture. (Buddhism 
and Religious Studies); 3) attitudes towards learning social studies, religion and culture. 
(Buddhism and Religious Studies); and 4) problem-solving skills test. The statistics used in this 
research used the average value, Standard Deviation and a dependent t-test. 

The results of the research were as follows:  
1) The students who learned The Four Noble Truths Learning Management Plan are 

able to make an achievement in Social Studies, Religion and Culture. (Buddhism and Religious 
Studies) after learn in was higher than before, with a statistically significant difference of .01      

2) The students who learned the Four Noble Truths Learning Management Plan had 
attitudes towards learning Social Studies, Religion and Culture. (Buddhism and Religious 
Studies) after learning was at a higher rate than before, on all sides, with a statistically 
significant difference of .01            

3) The students who learned using the Four Noble Truths Learning Management Plan 
had higher problem-solving skills after learning than before, with a statistically significant 
difference of .01 
Keywords: LEARNING ACTIVITIES IN ACCORDANCE WITH THE PATH OF THE FOUR 
NOBLE TRUTH PATHS, THE LEARNING ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND PROBLEM-
SOLVING ABILITIES 
 
บทน า 
   การศึกษานับเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนามนุษย์ ปัจจุบันโลกของเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งเป็นยุคท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน การศึกษาจึงเป็นตัวแปรท่ีส าคัญเหนือส่ิงอื่น
ใด   ในการน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อให้สามารถด ารงตนอย่างรู้เท่าทันท่ามกลางกระแส
สังคมท่ีแปรเปล่ียนไป จุดมุ่งหมายส าคัญของการพัฒนาการศึกษานั้นจะต้องเน้นการพัฒนาให้เป็นคนท่ีมี
ความรู้คู่กับคุณธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด ดังความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 5) หมวด 1 
มาตรา 6 กล่าวว่า เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
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คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวนับเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญท่ีจะต้องจัดให้มีการศึกษาท่ีมี
ทิศทางคือเน้นให้บุคคลเป็นคนท่ีเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ท่ีมีเป้าหมายให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มี
คุณธรรมจริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 2555: 9) 

อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้น จะต้องมีการจัดให้มีการศึกษาในทุก
ช่วงวัยของชีวิต เพื่อให้เท่าทันต่อการนเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันโดยทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเด็กไทย
จ าเป็นต้องมีก็คือ 3R 8C และ 1 ใน 8C นั้นก็คือ Creative Problem Solving Skills หรือทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั่นเอง ผนวกกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดและเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ โดย “ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา” นับเป็น
สมรรถนะท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีนักเรียนจ าเป็นจะต้องมี อีกท้ังครูจะต้องเป็นผู้ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะหรือ
ความสามารถในการแก้ปัญหานั้นให้ได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ; และพเยาว์ ยินดีสุข. 2558: 4) นอกจากนี้
ความสามารถในการแก้ปัญหายังเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดการประเมินผล
การรู้เรื่อง (Literacy) ของ PISA  ซึ่งเป็นการประเมินผลผู้เรียนจากการทดสอบระดับนานาชาติของ OECD 
ท าให้ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหนึ่งในผลลัพธ์การเรียนรู้ส าคัญของหลักสูตรในหลายประเทศท่ีต้องการพัฒนา
ทักษะนี้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอีกด้วย ปัญหาท่ีพบในสังคมไทยปัจจุบันคือผู้เรียนยังขาดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและมักหลีกหนีปัญหา โดยปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดหรือขาดการพัฒนา
คุณภาพการคิดของตน สาเหตุหนึ่งก็คือปัจจัยทางด้านครอบครัวท่ีมิได้สร้างปัจจัยเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการคิด 
และสาเหตุท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “ครู” ซึ่งเปรียบเสมือนแกนหลักในการขับเคล่ือนให้ผู้เรียนเกิดการ
คิด ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ซึ่งผู้เรียนจะไม่สามารถฝึกทักษะการคิด หรือพัฒนาคุณภาพการคิดของ
ตนได้เลย หากเขาไม่มีโอกาสได้ฝึกการคิดอย่างสม่ าเสมอ (ชนาธิป      พรกุล. 2557: 49) เพราะฉะนั้น
แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาท่ีส าคัญ คือ ครูควรฝึกให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดระดับสูงหลาย 
ๆ ทักษะ และฝึกทักษะเหล่านั้นซ้ าๆ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว การฝึกควรท าให้เป็นธรรมชาติ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อีกท้ังครูไม่ควรบอกวิธีการแก้ปัญหาโดยตรงกับผู้เรียน หากแต่ครู
ควรฝึกให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยการต้ังสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงหรือชีวิตประจ าวัน 
เพื่อให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีดีได้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 
2556: 170) 

หลักการส าคัญในการจัดการเรียนรู้หรือการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
นั้นต้องเริ่มต้นจาก “ครู” ท่ีท าหน้าท่ีเปรียบเสมือน “ผู้ฝึก” (Coach) โดยการฝึกความช านาญให้กับผู้เรียน
อย่างเป็นขั้นตอน ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยผู้เรียนต้องสามารถเช่ือมโยงความรู้กับทักษะ
ให้สามารถน ามาใช้ปฏิบัติจริงได้ (วิจารณ์ พานิช. 2555: 22) จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในปัจจุบันมิได้สอดคล้องกับ นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ อีกท้ังยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความรู้ความจ าเป็นส่วนใหญ่ ไม่เน้นให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์ และมิได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิดแก้ปัญหา ครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาให้
จบบทเรียน มิได้ค านึงว่านักเรียนจะสามารถคิดแก้ปัญหาเป็นหรือไม่ ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากผลคะแนน
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ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) จากส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2561: ออนไลน์) ของ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ตามสถิติ 3 ปีย้อนหลังเมื่อเทียบกับเกณฑ์ในระดับประเทศ คือ ปี 
2558 ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 39.71, ปี 2559 ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 35.89 และปี 2560 ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 34.70 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียของคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ครึ่งหนึ่งท่ีควรจะเป็น คือ 50 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนนั้นยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และการแก้ปัญหาท่ีเพียงพอ อีกท้ังครูบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการสอนให้ผู้เรียน
รู้จักการคิดแก้ปัญหามากกว่าการท่องจ า ผนวกกับมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2557: 268) ได้กล่าวว่า ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ท่ีแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ผู้สอน
บางคนไม่เคยเห็นและไม่เคยใช้หลักสูตร และคิดว่าแบบเรียนในรายวิชาคือหลักสูตร หากสอนเนื้อหาใน
แบบเรียนได้ครบก็ถือว่าสอนได้ตรงตามหลักสูตรแล้ว ซึ่งส่งผลท าให้ขาดซึ่งกระบวนการในการน าผู้เรียนไปสู่
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาท่ีดี ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสนใจจะน ามาใช้ในการ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือ “วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี” เพราะเป็น
พุทธวิธีสอนของพระบรมศาสดาซึ่งถือว่าเป็นบรมครู โดยมีเนื้อหาปรากฏในพระไตรปิฎกอันเป็นท่ีประจักษ์ 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีนั้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นผู้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เริ่มต้ังแต่ก าหนดปัญหา สืบสาวสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหา ทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูล จนน าไปสู่ข้อสรุป โดยท่ีผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เป็นล าดับขั้นตอนได้ ซึ่งการท่ีจะท า
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยได้ยึดรูปแบบของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยปรับเป็นแบบฉบับของผู้วิจัย
เองตามแนวทางของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2541: 
201-202; อ้างอิงจาก สาโรช บัวศรี) ก็คือ ข้ันทุกข์ ขั้นสมุทัย ขั้นนิโรธ และขั้นมรรค ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักคิด
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล จากการคิดจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ และการท าความเข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้น 
ดังนั้นย่อมจะช่วยเราเมื่อพบปัญหาใด ๆ ให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหานั้นมีองค์ประกอบส าคัญใดบ้าง 
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระมหาประเสริฐ พรมลา (2554: 70) และอรอนงค์ ศรีชัยสุวรรณ (2558: 79) ท่ีพบว่า 
ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีของผู้วิจัยนี้จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง 
กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์เนื้อหาและน าวิธีการจัดการเรียนรู้มาปรับใช้ในแบบฉบับของผู้วิจัยเอง โดย
มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนฯ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดแก้ปัญหา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมท้ังสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานเป็นของตนเองได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การแสดงบทบาทสมมติผ่าน
การระดมสมอง อีกท้ังผู้เรียนยังสามารถส่ือถึงการเป็นชาวพุทธท่ีดีได้อย่างชัดเจนผ่านการแสดงออกทาง
พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็น การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน การวางตนได้อย่างถูกต้อง
เมื่อได้พบกับพระสงฆ์ อีกท้ังสามารถส่ือถึงการเป็นชาวพุทธที่ดีโดยการท าวีดีโอ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้พี่ ๆ และน้อง ๆ ในโรงเรียนหันมาท าความดีในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การท าบุญตัก
บาตรทุกเช้าวันศุกร์  การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าความดีในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  

นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีนั้น ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ข้อมูลท่ีส าคัญประการหนึ่งก็คือการดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นของผู้เรียน 
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และการวัดเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียนว่ามีผู้เรียนมีเจตคติเป็นไปในทิศทางใดระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน จากประสบการณ์ของผู้วิจัยท่ีได้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มาหลายปีนับต้ังแต่
ช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจวบจนปัจจุบันที่บรรจุรับราชการครู ผนวกกับได้มีการสัมภาษณ์ท่านผู้บริหาร
โรงเรียนในเรื่องปัญหาท่ีพบในวิชาพระพุทธศาสนา ผลพบว่านักเรียนท่ีเรียนวิชาพระพุทธศาสนานั้นขาด
แรงจูงใจในการเรียน และมีทัศนคติแง่ลบต่อวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559: 
181) ท่ีกล่าวว่า เจตคติของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้และมีการแสดงออกอย่างมีทิศทางว่าเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบ ขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้สึก กล่าวคือ นักเรียนมักยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียว และมีอคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาว่าเป็นวิชาท่ีน่าเบื่อ เรียนแล้วง่วงนอน มอ งไม่เห็นถึง
ความส าคัญหรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ มุ่งท่องจ าแต่เนื้อหา เป็นต้น ด้วย
ปัญหาท่ีพบดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ซึ่งจัดเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะรูปแบบ
หนึ่ง จึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปล่ียนเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องคือ ความศรัทธาของครูผู้สอนและนักเรียน การเป็นแบบอย่างท่ีดีของครูผู้สอน และการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
ท าให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปล่ียนเจตคติจากแง่ลบกลายเป็นแง่บวกต่อวิชาพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น (กิตติชัย 
สุธาสิโนบล. 2558: 140-141) เมื่อนักเรียนได้รับปัจจัยกระตุ้นก็จะท าให้เกิดเจตคติต่อการเรียนในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด โดยคิดว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวเรา และเป็นวิชาท่ีสามารถน า
ความรู้จากหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้ ด้านความรู้สึก ท่ีเห็นว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาท่ีท าให้รู้สึกถึง
ความผ่อนคลาย และไม่ยึดติดในส่ิงต่างๆมากจนเกินความพอดี และด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
เพราะเมื่อเรามีความคิด หรือความรู้สึกต่อวิชาพระพุทธศาสนาท่ีดีแล้วนั้น ย่อมแสดงออกถึงความชอบ 
ความเอาใจใส่ รวมท้ังความกระตือรือร้นท่ีจะแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงบวก อันน ามาซึ่งความสุขในการ
เรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างแท้จริง (อเนก สุบรรณฑิต; และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ. 2548: 
130-131) เพราะฉะนั้นการศึกษาเจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อวิชาพระพุทธศาสนา จึงเป็นผลดีต่อการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ (2542: 55) ท่ีกล่าวว่า การศึกษาเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีต่อวิชาเรียนหรือครูผู้สอน จะท าให้ครูผู้สอนเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียนจนท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีขึ้น เพราะเมื่อนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียนแล้ว จะ
ส่งผลให้การเรียนวิชานั้นดีขึ้นตามไปด้วย   

ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา)  เจตคติต่อการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งผู้เรียนมีการพัฒนาครบกระบวนการเรียนรู้ ท้ัง 3 ด้านอัน
ประกอบด้วย K (Knowledge) , P (Process) และ A (Attitude) อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (วิชา
พระพุทธศาสนา) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ี   
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2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี   
 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มีเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 ห้องเรียน ท้ังหมด 283 คน 
โดยแต่ละห้องคละตามความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 
ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
         เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สาระท่ี 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน 
ส 1.2 ตัวชี้วัด      ม. 4/1 จ านวน 10 คาบ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ จ านวน 4 คาบ 
(คาบละ 50 นาที) และ เรื่อง มารยาทชาวพุทธ จ านวน 4 คาบ (คาบละ 50 นาที) 

ระยะเวลาในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

ใช้เวลาในการวิจัย 10 คาบ โดยก าหนดให้มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 1 คาบ ด าเนิน
กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ 8 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) จ านวน 1 คาบ  
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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         เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1.) แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี (จ านวน 
8 แผนการจัดการเรียนรู้), 2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 3.) แบบวัดเจตคติต่อการเรียน และ      
4.) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ 
         1.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมท้ังศึกษา
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดของเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อน ามาจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
       1.2 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ี อีกท้ังผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือรายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ มาตรฐาน ส 1.2 
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตัวชี้วัด       ม. 4/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง ในประเด็น 
       1.3 ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี จ านวน 8 แผน     
การจัดการเรียนรู้ และผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการใช้ภาษา และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาพร้อมท้ังความ
สอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง 
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยกอ่นท่ีจะมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีนี้กับห้องอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองก่อน เพื่อ
ความน่าเช่ือถือและความมีประสิทธิภาพในการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

     1.4 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ท่ีปรับปรุงแก้ไข แล้วไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ห้องกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       2.1 ผู้วิจัยศึกษาการสร้างแบบทดสอบ ตามแนวคิดของ Bloom(Revised Bloom’s 
Taxonomy) รวมท้ังศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมท้ังมาตรฐาน 
และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง หน้าท่ีชาว
พุทธและมารยาทชาวพุทธ จากหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเนื้อหาดังกล่าว
สอดคล้องกับ มาตรฐาน ส 1.2 ตัวชี้วัด ม. 4/1   

     2.2  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ โดยเนื้อหาการวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้จะแบ่งการวัดออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การ
วิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ โดยมีการจัดสรรเนื้อหาในการวัดเป็นไปตามความมุ่งหวังของ
ผู้วิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนการจัดการเรียนรู้ 
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     2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชา
พระพุทธศาสนา) แบบปรนัย  เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ โดยมีการก าหนดค่าคะแนนของแบบทดสอบเป็น ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน  

     2.4  วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) เรื่อง หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
   2.4.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา หลังจากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ด้านศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม) จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือกในข้อค าถาม ความสอดคล้อง
กับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ต้ังแต่ 0.50 ขึ้น
ไป      (IOC ≥ 0.50) เท่ากับ 0.80 จ านวน 5 ข้อ และ 1.00 จ านวน 25 ข้อ   
   2.4.2 น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
       2.5  น าส่วนของกระดาษค าตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักเรียนตอบมา
ตรวจให้คะแนน โดยข้อท่ีถูกให้ 1 คะแนน ส่วนในข้อท่ีผิดหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจ
รวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ผลดังต่อไปนี้ 
   2.5.1 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายข้อ (Item - Analysis) ตาม
สูตรเทคนิค 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน  
   2.5.2 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 
– 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ 
       2.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
คัดเลือกแล้วจ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ท่ีเรียนเรื่องนี้มาแล้ว จ านวน 60 คน 
เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยค านวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198) 
       2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการวิจัยต่อไป 
  3.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       3.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการ
เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(วิชาพระพุทธศาสนา) โดยผู้วิจัยสร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนโดยวัดเจตคติใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความคิด ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม ได้ค าถามจ านวน 60 ข้อ โดยเป็นแบบวัดเจต
คติแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert)   
       3.2 ผู้วิจัยน าแบบวัดเจตคติต่อการเรียน ไปหาค่าความเท่ียงตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่าน แล้วน าผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรม 
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(IOC) โดยข้อค าถามท่ีใช้ได้คือข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ผู้วิจัยน าแบบวัดเจต
คติท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 
ขึ้นไป (IOC ≥ 0.50) จ านวน 45 ข้อ เท่ากับ 0.80 จ านวน 4 ข้อ และ 1.00 จ านวน 41 ข้อ เสนอต่ออาจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนการน าไปทดลองใช้ 
       3.3 ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงของเนื้อหาในแบบวัดเจตคติต่อการเรียน หลังจากการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบวัด
เจตคติต่อการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 60 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา แล้วน าข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
       3.4 เมื่อผู้วิจัยสร้างเครื่องมือแบบวัดเจตคติต่อการเรียนแล้วเสร็จ ผู้วิจัยจึงน าแบบวัดเจตคติไป
ท าการวิจัยกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการวัดนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการวิจัยท้ังก่อนเรียน (ก่อน
คาบท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี) และหลังเรียน (หลังคาบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี
เสร็จส้ินแล้ว) 
  4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
       4.1 ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และได้สร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของเวียร์ โดยครอบคลุม 4 ขั้นตอน คือ การ
ก าหนดปัญหา, การสร้างสมมติฐาน, การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และการพิสูจน์ตรวจสอบค าตอบของปัญหา 
       4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ ในแต่ละข้อมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียว ค าตอบถูกในแต่ละข้อได้ 1 คะแนน ถ้า
ตอบผิดในแต่ละข้อให้ 0 คะแนน 
       4.3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นดังต่อไปนี้ 
   4.3.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีก าหนดและข้อค าถาม โดยน าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จ านวน 32 ข้อ ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคัดเลือกข้อสอบท่ี
มีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ต้ังแต่ 
0.50 ขึ้นไป (IOC ≥ 0.50) เท่ากับ 0.80 จ านวน 7 ข้อ และ 1.00 จ านวน 25 ข้อ      
   4.3.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ านวน 32 
ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 60 คน หลังจากท่ีได้มีการทดลองใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแล้ว ก็ให้น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหานั้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการวิจัย แล้วน ากระดาษค าตอบท่ีนักเรียนตอบแ ล้วมาตรวจให้
คะแนน โดยเรียงคะแนนสูงไปหาค่าต่ า ตัดกลุ่มสูงโดยใช้สัดส่วน 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน  แล้วแยก
กระดาษค าตอบเป็น 2 ชุด คือกลุ่มสูง 1 ชุด กลุ่มต่ า 1 ชุด แล้ววิเคราะห์ ข้อสอบ ดังนี้ 
    1) หาอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป จากการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ( item - Analysis) ตามสูตร
เทคนิค 27% ของ จุง-เตห-์ฟาน คัดเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 32 ข้อ 
    2) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้
สูตร KR-20 ของ ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ในการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
       1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหน้าท่ีชาวพุทธและมารยาท
ชาวพุทธ และวัดเจตคติต่อการเรียนก่อนเริ่มท าการเรียนการสอน  

2. ด าเนินการทดลอง โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี จ านวน 8 คาบ 
3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหน้าท่ีชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน และวัดเจตคติต่อการเรียนหลัง
เรียน หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว  

4. น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ไปประมวลผลตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ในการวิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (วิชา
พระพุทธศาสนา) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test for Dependent 

2.  เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (วิชา
พระพุทธศาสนา) ของนักเรียนท่ีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test for Dependent 

3.  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test for Dependent 

4.  ตรวจผลการทดสอบแล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย  
        1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (วิชา
พระพุทธศาสนา) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ี โดยใช้ t-test for Dependent ในการทดสอบ ได้ผลปรากฏดังตาราง 1 ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและ        
    หลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    (วิชาพระพุทธศาสนา)  
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ผลการทดลอง n K 
 

 ̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 36 30 13.17 1.540  

11.353** 
 

.000 
หลังเรียน 36 30 21.25 5.412 

 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน สูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีส่งผลท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ต้ังไว้  

         2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (วิชา
พระพุทธศาสนา) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ี โดยใช้ t-test for Dependent ในการทดสอบ ได้ผลปรากฏดังตาราง 2 ดังนี้  
   

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัด 
     การเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา)  
 

เจตคติใน 
การเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา 

การ
ทดสอบ  ̅ 

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย 

S.D. การแปลผล t p 

ด้านความคิด 
ก่อนเรียน 3.02 

0.73 
7.245 มาก 

12.737** .000 
หลังเรียน 3.75 8.299 มาก 

ด้านความรู้สึก 
ก่อนเรียน 3.42 

0.62 
7.021 มาก 

11.939** .000 
หลังเรียน 4.04 6.198 มากที่สุด 

ด้านแนวโน้ม 
ที่จะแสดง
พฤตกิรรม 

ก่อนเรียน 3.22 
0.55 

7.245 มาก 
12.034** .000 

หลังเรียน 3.77 7.858 มาก 

เจตคติใน 
การเรียนวิชา

พระพุทธศาสนา 

ก่อนเรียน 3.22 
0.64 

7.130 มาก 
15.752** .000 

หลังเรียน 3.86 6.849 มาก 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  จากตารางท่ี 2 พบว่าเจตคติในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) 
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผลต่างของเจตคติในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลังเรียนในด้านความคิดมีค่ามากท่ีสุด และด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม
มีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งจากการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียของเจตคติในการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ต้ังไว้ 
 

             3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี โดยใช้ t-test for Dependent ในการทดสอบ ได้ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 ดังนี้  
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 ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา)  
 

ผลการทดสอบ n K 
 

 ̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 36 32 12.53 4.417  

28.791** 
 

.000 
หลังเรียน 36 32 22.53 5.887 

 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
แบบอริยสัจส่ีส่งผลท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยท่ีได้ต้ังไว้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) ท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบอริยสัจส่ีเป็นกระบวนการท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอน มีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล โดยครูผู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการสืบสาวหาสาเหตุของปัญหา 
ทดลองและเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการลงมือปฏิบัติใน
การท าส่ิงนั้นหลาย ๆ ครั้ง แล้วร่วมกันสรุปผลท่ีได้จากการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักอริยสัจส่ีทาง
พระพุทธศาสนา ส่งผลท าให้นักเรียนมีประสบการณ์และทักษะในการคิดแก้ปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกันในแต่ละบริบท และสามารถน าความรู้ และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีของ สาโรช บัวศรี (2525: 3) ท่ีกล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นท้ังส่ีของอริยสัจเป็นวิธีเดียวกับการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการคิดอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการใช้
ความคิดการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งสัมพันธ์กับ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุต.โต) 
(2538: 4-44) ท่ีกล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีนั้น นักเรียนจะเป็นผู้สร้างสรรค์ปัญญาให้เกิดขึ้น
ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยมีล าดับขั้นตอนท่ีเป็นระบบ ซึ่งครู ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้แนะน าหรือเป็น
กัลยาณมิตรให้ผู้เรียนเข้าถึงปัญญาดังกล่าวได้ สอดคล้องกับ พนม พงษ์ไพบูลย์ (2528: 47) และถวิล 
อรัญเวศ (2534: 15-16) ซึ่งได้ประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มาจากกิจในอริยสัจส่ี ซึ่งมี 4 ขั้น คือ
ขั้นท่ี 1 ขั้นก าหนดปัญหา (ทุกข์) ขั้นท่ี 2 ขั้นต้ังสมมติฐาน (สมุทัย) ขั้นท่ี 3 ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้น
นิโรธ) และขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับนักเรียนใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และ
สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ซึ่งหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวเน้นกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นหลัง
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เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสฏวุฒิ มุลอามาตย์ (2549: 78) ท่ีได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดการเรียนตามแนวอริยสัจส่ี  พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับระพีพรรณ ดวงใจ (2550: 62) ท่ีได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ีท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแบบเห็นคุณโทษ และทางออก พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี   
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อสนับสนุนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   2. การศึกษาเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชา
พระพุทธศาสนา) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีเจตคติใน
การเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในด้านความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้ฝึกคิดด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้ค้นคว้าหาความรู้เพื่อน าไปแก้ปัญหาด้วยตนเองท าให้นักเรี ยนมีเจตคติท่ีดีขึ้นในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา โดยนักเรียนมีเจตคติด้านความคิดเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดจากผลการวิจัยพบว่ามีค่าผลต่างของ
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดจากเจตคติท้ัง 3 ด้าน โดยมีค่าผลต่างอยู่ท่ี 0.73 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ี เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
กระบวนการท่ีชัดเจน นักเรียนสามารถโต้ตอบค าถามกับครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยัง
เล็งเห็นถึงความส าคัญของวิชาพระพุทธศาสนาท่ีจะสามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคมได้ 
ผนวกกับสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างดียิ่ง  โดยนักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆท่ีครูมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี เช่น การแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนสามารถออกแบบ
กระบวนการกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอดแทรก
กับเรื่องราวท่ีตนได้น าเสนอ สอดคล้องกับ นพมาศ ธีรเวคิน (2542: 89) ท่ีได้กล่าวว่าเจตคติในด้านความคิด
นั้นว่าบุคคลจะต้องมีความเช่ือหรือความเข้าใจต่อส่ิงเร้าก่อนจึงจะเกิดเจตคติขึ้นได้ซึ่งถือได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีอริยสัจส่ีนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ส าหรับเจตคติด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น 
นักเรียนมีเจตคติเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเจตคติด้านความคิดและเจตคติด้านความรู้สึก เจตคติด้าน
แนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นมีค่าผลต่างของค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเจตคติท้ังสองด้าน คือ 0.55 เหตุผล
สืบเนื่องมาจากนักเรียนยังขาดการทบทวนความรู้นอกเวลาเรียนเพราะเมื่อครูได้ถามถึงเนื้อหาท่ีครูได้ให้ไป
อ่านนอกเวลาในคาบถัดมาท่ีครูได้ท าการสอน ยังมีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถตอบค าถามได้อย่างชัดเจน
หรือตรงตามส่ิงท่ีครูได้มอบหมายไปให้อ่าน เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดของ แมคกายร์ (McGuire, 1969: 
155-156) ยังเป็นข้อสนับสนุนท่ีว่า การท่ีนักเรียนยังขาดเจตคติในด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมเป็น
เพราะการขาดส่ิงเร้าในการท่ีจะสนับสนุนการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งหมายความว่าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีอาจจะยังไม่ใช่วิธี การท่ีดีท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้ ท่ีก่อให้นักเรียนเกิดการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาท่ีมากพอในการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัย
ในด้านค่าเฉล่ียเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาหลังเรียนก็ยังคงสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งก็เป็น
เครื่องยืนยันได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดการปรับเปล่ียนเจตคติในด้านต่าง ๆ 
อันประกอบด้วย ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางท่ีสูงขึ้น ถึงแม้ว่า
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จะมีค่าท่ีแตกต่างกันก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหารุ่งอรุณ อบเชย (2548: 73) ได้ท าการ
เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
อริยสัจส่ีกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มีความสนใจใน
การเรียนมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพราะนักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน และเกิดความสนุกกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี และ สุกัญญา โหมดศิริ (2554: 92) ได้ศึกษา
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เมื่อ
จัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีนั้นนักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาจนเกิดกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ และท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น มีเจต
คติสูงขึ้น  
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นข้อสนับสนุนเจตคติต่อการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชา
พระพุทธศาสนา) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชา
พระพุทธศาสนา) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 
3 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอนและเน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในขั้นตอนต่างๆ รวมท้ังการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ได้ซึ่ง
ค าตอบในการแก้ไขปัญหาโดยมีการเช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมเข้ากับความรู้ใหม่และน าไปใช้
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ เวียร์ (Weir.1974: 16-18) ท่ีได้กล่าวว่าการแก้ไข
ปัญหาต้องมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบ
ผลลัพธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการวิจัยในครั้งนี้ ผนวกกับกระบวนการคิดแก้ปัญหาท่ีผู้วิจัยเห็นว่าช่วยท าให้นักเรียนเกิดทักษะ
การแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี คือการใช้กระบวนการกลุ่มโดยให้ ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีครูก าหนดขึ้น รวมท้ังส่ิงท่ีผู้เรียนได้ประสบพบเจอด้วยตนเองโดยขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีโดด
เด่นท่ีสุดของผู้เรียน คือ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ กล่าวคือสามารถอภิปรายได้ว่าผลท่ีเกิดจากการ
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหานั้น สอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุไว้ได้และสามารถระบุได้ว่าผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
แก้ปัญหานั้นคืออะไรได้อย่างชัดเจน สามารถแยกความแตกต่างระหว่างหน้าท่ีชาวพุทธ กับมารยาทชาวพุทธ
ได้ สามารถเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีความเหมาะสมกับบริบทของเหตุการณ์ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลจริงจากการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหา
ประเสริฐ พรมลา (2554: 70) ท่ีได้ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยเปรียบเทียบระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีกับ
แบบบรรยาย ผลพบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังจากใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี เช่นเดียวกับ พงษ์ลดา สังคพิทักษ์ (2553: 112) ซึ่งได้ท าการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของอริยสัจส่ี เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดย
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจส่ี และหลังจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจส่ี ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยผลการวิจัย
พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี นักเรียนสามารถบอกท่ีมาของสาเหตุของปัญหา รวบรวมข้อมูล และ

http://202.28.199.103/tdc/basic.php?query=%BE%A7%C9%EC%C5%B4%D2%20%20%20%CA%D1%A7%A4%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

309 
 

วิธีการแก้ปัญหาได้ จึงท าให้นักเรียนท่ีเรียนโดยรูปการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีเกิดกระบวนการคิด
แก้ปัญหาเพิ่มข้ึนมากกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เรียนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ี  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นข้อสนับสนุนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 
    1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
      2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีเจตคติในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (วิชาพระพุทธศาสนา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
      3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

  
ข้อเสนอแนะ  
     1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
           1.1 เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างท่ียกมาให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ควร
สอดแทรกเหตุการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของนักเรียนโดยตรง และควรเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความ
หลากหลายในมิติต่างๆ เช่น มิติด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เป้นต้น เพื่อให้นักเรียนเห็ นถึง
ความส าคัญของการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  
           1.2 สถานท่ีในการเรียนมีผลต่อเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนโดยตรง เช่น ห้องเรียน
ธรรมดา ห้องเรียนท่ีเป็นห้องจริยธรรม หรือลานโดม เป็นต้น จะท าให้ความรู้สึกของนักเรียนแตกต่างกัน
ในขณะเรียน หรือปฏิบัติกิจกรรม เพราะฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นส าคัญ
ด้วย 
 

     2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
         2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย อาจมีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
หรือวิชาอื่น ๆ ในระดับช้ันอื่นท่ีมิใช่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงอย่างเดียว รวมท้ังอาจมีการน าไปใช้
ในสังกัดอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย เช่น การศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นต้น   
        2.2 ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีไปปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 
โดยให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานผ่านการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส่ีได้ 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา และการให้ค าปรึกษา ตลอดจนการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะท่านอาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ ท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ท่ีคอยให้ค าแนะน า ค าช้ีแนะ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ จนผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้  
อีกท้ังขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยในด้านการให้
ค าปรึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้  
 ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อ านวยการพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
ลาดกระบัง ท่ีให้ความกรุณาและให้การสนับสนุนผู้วิจัย ให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มา
พัฒนานักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อีกท้ังขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี ปีท่ี 4 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัยใน
ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
  ขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือของผู้วิจัยทุกท่าน ท่ีให้ค าแนะน า พร้อมท้ัง
ข้อเสนอแนะในการจัดท าเครื่องมือในการวิจัย จนท าให้ได้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีน ามาใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้  
 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านในโรงเรียนรัตนโกสินทร์มสมโภชลาดกระบัง ท่ีให้ความกรุณา ค าแนะน า 
รวมท้ังการเป็นท่ีปรึกษาในการช่วยตรวจเครื่องมือในการวิจัย และเพื่อน ๆ ในสาขาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา) ท่ีคอยให้ค าแนะน า พร้อมท้ังก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ในทุกด้าน จนท าให้การท าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว และครอบครัววงศ์พรประทีป ทุกคนท่ีให้ค าแนะน า รวมท้ังให้
ความช่วยเหลือท้ังในด้านค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และการอ านวยความสะดวกในทุกเรื่องในการท าวิจัยในครั้งนี้  
 คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบุพการี รวมท้ัง
ครูอาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและอบรมส่ังสอนผู้วิจัยจนกระท่ังประสบความส าเร็จใน
การศึกษาครั้งนี้  
   

  
 
 
 

พลพีระ  วงศ์พรประทีป 
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ประวัตินักวิจัย 
 
 
 
 

 
ชื่อ-ชื่อสกุล    นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป  
วันเดือนปเีกิด    5 มิถุนายน 2533 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู คศ.1 
ความเชี่ยวชาญ    ครูผู้สอน วิชาพระพุทธศาสนา   
ที่ท างานในปัจจุบนั   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 121 ซอยเคหะร่มเกล้า  

31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
 
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ. 2552   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวิทย์-แพทย์)    

จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2557   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์  

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2561  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิทยาการทาง 

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา)  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจร
พัลส์และสวิตช่ิง2)เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นและ 3)เพื่อหา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
ท้ังหมด จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตท่ีพัฒนาขึ้น 2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อและผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิค 4) แบบประเมินความพึงพอใจของเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต
เรื่องวงจรมัลติ ไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่อง
วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงท่ีพัฒนาขึ้น 2) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้ออยู่
ในระดับดี และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก 3) นักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 และ 4 ) 
นักศึกษามีความพึงพอใจ      ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่อง
วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงอยู่ในระดับมาก สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
ค าส าคัญ:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติ, เทคนิคสาธิต , เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ 
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Abstract 
The purpose of this paper was to develop and compare learning achievement 

before and after learning with computer assisted instruction with demonstration 
technique subject multivibrator circuit for pulse and switching circuits course to evaluate 
the quality of the content professionals and technical experts on the development of 
computer assisted instruction technique demonstrations and assess the satisfaction of 
students for computer assisted instruction with technique demonstrations . Population 
sample used in this study were students enrolled in the course cycle pulse and switching 
in summer 2017 academic year, a total of 16 people. All are High Vocational Certificate 
students in electronics branch, faculty of Industrial Education at Rajamangala University 
of Technology Suvarnabhumi Nonthaburi campus. Research instrument include : 1) 
Computer assisted instruction with demonstration techniques developed. 2) Pre-test and 
post-test. 3) The satisfaction of the expert content and technical experts. 4) Evaluate the 
satisfaction of learning computer assisted instruction with a technical demonstration of 
the subject multivibrator circuit in pulse and switching circuits course. The statistics used 
in the paper were percentage, mean, standard deviation and t-test. The result of research 
is 1) Can develop computer assisted instruction with demonstration techniques for 
multivibrator circuits in pulse and switching circuits course. 2) The level of satisfaction of 
the content experts was good and the satisfaction level of technical experts was very 
good. 3) Learning achievement of studentfrom computer assisted instruction, practice 
with demonstration technique subject multivibrator circuitin pulse and switching circuits 
course, higher than before learning at the 0.05 level of significance and 4) the students 
were satisfied with the learning of computer assisted instruction with technique 
demonstration subject multivibrator circuit in pulse and switching circuits courses are at a 
high level and can be used in teaching. 

Key words : Computer Assisted Instruction , Demonstration Techniques , Multivibrator Circuit 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตนักศึกษาท่ี
มีความรู้ความเข้าใจและสมรรถนะทางวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเทคนิค รวมท้ังศาสตร์ท่ีมี
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ความสัมพันธ์กัน สามารถปรับตัวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสร้างงาน นวัตกรรม ประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยสาขาวิชามีวัตถุประสงค์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์อย่าง        
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกิจนิสัยในการค้นคว้าพัฒนาตนเอง [1] 

จากผลการเรียนท่ีผ่านมา ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาคเรียนท่ี 2/2559 มีผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ 
2, 1.5 และ 1 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า มีจ านวน 17 คน (จากท้ังหมด 22 คน) คิดเป็นร้อยละ 77.27  

ผู้วิจัยได้ส ารวจปัญหาในรายวิชาพบว่า วิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงถูกก าหนดให้เป็นกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ต้องเรียนในรายวิชานี้ [2] จึงท าให้ต้องใช้ผู้สอน
หลายคน ซึ่งผู้สอนแต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สอนไม่เท่ากันท าให้การเลือกใช้
วิธีการสอน การก าหนดเนื้อหาการสอน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน การเลือกใช้ส่ือ
การสอน ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนมีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอน
ขาดความเป็นเอกภาพ อีกท้ังรายวิชานี้เป็นรายวิชาปฎิบัติ ท าให้ผู้เรียนต้องด าเนินการทดลอง หากมีการ
สาธิตให้ผู้เรียนได้ชมก่อนท่ีจะทดลองจริงก็จะท าให้การปฏิบัติในแลปประสบผลส าเร็จ 

ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจจึงได้คิดหาทางท่ีจะพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนให้มีคะแนนผลการ
เรียนดีขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทักษะการฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต [3] อีกท้ังเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและการเรียนรู้ของผู้เรียนน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวงจร
และสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางปฏิบัติท่ีดีและเป็นผู้ท่ีมีความช านาญในด้านรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์
และสวิตช่ิงซึ่งในปัจจุบัน Google ได้มีการพัฒา Application ท่ีเรียกว่า Google Apps Education มีการ
พัฒนาจนก้าวหน้าและมีแอพพลิเคชันมากมายหลายชนิดให้ผู้ใช้ได้ติดต้ังบน Web browser เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป้นห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom การสร้างบทเรียน
ออนไลน์หรือเว็บไซต์ด้วย Google Sites การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form การใช้งานเอกสาร
ด้วย Google Sheets รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ Mobile Phone และ Tablet เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา และทุกสถานท่ี มีการส่ือสารระหว่าง ครูผู้สอนและนักเรียนได้ตลอดเวลา
เช่นกัน ซึ่ง Application เหล่านี้สามารถใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสะดวกและใช้งานง่าย
โดยทุกๆ Application สามารถน ามาบูรณาการใช้ร่วมกันได้เป้นอย่างดี นอกจากนี้มีผู้วิจัยหลายท่านได้
วิจัยในหัวข้อการน า Google Application มาใช้ในการศึกษาเช่น เรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้ Google 
Apps Education กับการเรียนการสอนในรายวิชา [4] จากผลการวิจัยท าให้ได้แนวทางส าหรับอาจารย์
ผู้สอน       โดยเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อีกทางหนึ่งให้กับผู้เรียน 
รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีดีขึ้นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชา    

วงจรพัลส์และสวิตช่ิง 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต         

เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์          
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ท้ังหมดจ านวน 16 
คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  

3.2 เนื้อหา  
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รหัส

วิชา 194-12-04 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) กลุ่มทักษะวิชา    
ชีพเฉพาะ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ น ามาเฉพาะการทดลองปฏิบัติเรื่องท่ีนักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ
มากท่ีสุด คือ หน่วยการเรียนเรื่อง วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงโดยมีการประกอบ
วงจร จ านวน 8 การทดลอง ได้แก่ 

3.2.1.วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ชนิดมีไดโอดต่อร่วมขาอิมิเตอร์ 
3.2.2. วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ออปแอมป์  
3.2.3. วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีเบอร์ 555  
3.2.4. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ออปแอมป์  
3.2.5. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบใช้ไอซีเบอร์ 555 
3.2.6. วงจรการจุดชนวนวงจรไบรสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
3.2.7. วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบอิมิตเตอร์คับเปิล 
3.2.8. วงจรฟลิปฟลอป 
โดยบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยการน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อความภาพนิ่ง และวิ ดีโอสาธิต       

แสดงขั้นตอนการท างานของการประกอบวงจรทั้ง 8 การทดลอง 
3.3  ขอบเขตด้านเครื่องมือ 

3.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์
และสวิตช่ิง 
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3.3.2 แบบทดสอบประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต  
เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 

3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 

3.3.4 แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
สาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 

3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ เนื้อหาเรื่อง

วงจรมัลติไวเบรเตอร์ , เทคนิคสาธิต 2) กระบวนการ (Process) คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติ         
3) ผลลัพท์ (Output) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีดีขึ้นของผู้เรียน 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 การศึกษาข้อมูล 
 4.1.1ศึกษาเนื้อหารายวิชารายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
4.1.2 ศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่อง

วงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง ซึ่งโปรแกรมท่ีสามารถสร้างข้อความ ภาพนิ่ง เสียง 
แบบทดสอบ และการสรุปผลคะแนน ได้แก่ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6ใช้ในการตัดต่อตกแต่ง
รูปภาพโปรแกรม Pinnacle Studio 19 ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ และโปรแกรมออนไลน์ Google 
Applicationได้แก่ Google Siteใช้ในการท าเว็บไซต์ Google From ใช้ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนและแบบสอบถาม Google Drive ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาพ เสียง วิดีโอ ฯลฯ 
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4.1.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน              
ท่ีสามารถวัดผลได้จริงและมีประสิทธิภาพซึ่งผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบข้อสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 4 
ตัวเลือก 

4.1.4 ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญเพื่อวัดความคิดเห็นท่ีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง ท่ี
พัฒนาขึ้นทั้งด้านเทคนิคและด้านเนื้อหา 

4.1.5 ศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยฝึก
ปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง  

4.2  การก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง

แบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Control Design) ซึ่งมีขั้นตอนตาม
ตารางท่ี 1  

 
 ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบOne-Group Pretest-Posttest Control Design 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
 

โดย  E     แทน     กลุ่มทดลอง 
  T1    แทน     การทดสอบก่อนเรียน 

X     แทน     การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต  
  T2    แทน     การทดสอบหลังเรียน 
4.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้มีการวางแผนเพื่อการออกแบบเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ รวท้ังการทดสอบและ

การประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกการใช้รูปแบบ
การพันาบทเรียนตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ [5] 1. การวิเคราะห์ (A 
: Analysis) 2. การออกแบบ (D : Design) 3. การพัฒนา (D : Development) 4. การทดลองใช้ (I : 
Implementation) 5. การประเมินผล (E : Evaluation) 
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ภาพที่ 2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (มนต์ชัย,2554) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีท้ังหมด 3 ส่วนคือ 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
สาธิตเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง 2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 3. แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องตามหลักการของ ADDIE Model ดังต่อไปนี้ 

4.4 วิเคราะห์เนื้อหา 
 4.4.1วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน ศึกษาเนื้อหารายวิชาและวิเคราะห์หลักสูตร โดยผู้วิจัยได้รวบรวม

เนื้อหาและวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา มาตราฐานรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 

 4.4.2 วิเคราะห์เนื้อหา ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เก็บรวรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง้พื่อให้
สองคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์รายวิชา จากนั้นท าการวิเคราะห์เนื้อหา  

 4.4.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุพฤติกรรมท่ีต้องการสรุปได้จ านวนวัตถุประสงค์ 
3 วัตถุประสงค์ดังนี้ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย 

 4.4.4 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้
ข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือกตอบ ได้ข้อสอบจ านวน 51 ข้อ 

 4.4.5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไข ก่อนให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ประเมินเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Consistency: IOC) โดยค่า IOC ท่ีใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป  

ซึ่งผลจาการหาค่า IOC พบว่ามีข้อสอบท่ีมีค่าประเมิน IOC มากกว่า 0.5 ท้ังหมด  41 ข้อ           
ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการคัดแยกข้อสอบท่ีมีความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยจ าแนกข้อสอบตามหน่วยเรียนได้ข้อสอบ จ านวน 25 ข้อ  
 4.4.6 น าข้อสอบท่ีได้มาสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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 4.5 ออกแบบทบทเรียน 
  ออกแบบการน าเสนอของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่องวงจรมัลติไว
เบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง โดยล าดับเนื้อ ดังภาพ 
 

 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเข้าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเทคนิคสาธิต 
 

4.6 การพัฒนาบทเรียน  
4.6.1 การเตรียมการ โดยเตรียมส่วนของเนื้อหาท่ีได้วิเคราะห์ในข้างต้นจัดเตรียมรูปภาพ ข้อความ

และวิดีโอท่ีใช้ในการพัมนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
4.6.2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ 

รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใช้ในการตัดต่อตกแต่งรูปภาพ
โปรแกรม Pinnacle Studio 19 ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ และโปรแกรมออนไลน์ Google Applicationได้แก่ 
Google Siteใช้ในการท าเว็บไซต์ Google From ใช้ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและ
แบบสอบถาม Google Drive ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาพ เสียง วิดีโอ ฯลฯ 
       4.7 ทดลองใช้งาน 
  4.7.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนา คือ ผู้วิจัยทดลองใช้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข 
ข้อผิดพลาดในส่วนย่อยต่างๆ เช่น การแสดงผลท่ีถูกต้องเมื่อใช้เมาส์คลิก 
  4.7.2 การทดสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อและผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค เมื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว จึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อและผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค ด้านละ 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึก
ปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต ซึ่งมีผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ล าดับ รายการ คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 4.27 ดี 
2. ประเมินคุณภาพด้านเทคนิค 4.74 ดีมาก 

  
  4.7.3 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาเพื่อก าหนดวันและเวลาในการทดลองช้ีแจง
วิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต โดยจัดการเรียนให้นักศึกษาในคาบเรียน 
วิชา วงจรพัลส์และสวิตช่ิงเรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ 
  4.7.4 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีพัฒนาขึ้นจาก Application Google Form 
  4.7.5 ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนเทคนิคสาธิตการประกอบวงจรตามส่ือวิดีโอตามหัวข้อ        
การเรียนรู้ ท้ัง 8 หัวข้อและผู้เรียนสามารถศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประกอบวงจรตามหัวข้อการเรียนรู้ท้ัง 8 หัวข้อจาก Application 
Google site 
  4.7.6 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบทดสอบหลังเรียนท่ีพัฒนาขึ้นจาก Application Google Form 
 4.8 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

4.8.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

4.8.2 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต   
โดยใช้แบบสอบถาม 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตเรื่อง วงจรมัลติไว
เบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิงผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 

5.1 ผลพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต มีลักษณะ ดังภาพท่ี 4 ภาพท่ี 5และภาพท่ี6 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอหน้าแรกเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต 
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จากภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอหน้าแรกของเว็บไซต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
สาธิตผู้เรียนสามารถเลือกท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน และเข้าสู่บทเรียนจากหน้านี้ 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอส าหรับเลือกหัวข้อย่อยภายในบทเรียน 
จากภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอหน้าเลือกหัวข้อย่อยภายในบทเรียน โดยผู้เรียนสารถคลิกเลือกเรียนได้ตาม

หัวข้อ 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอส าหรับการเรียนรู้ตามวิดีโอสาธิตในการประกอบวงจร 
จากภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการเรียนรู้ตามวิดีโอสาธิตในการประกอบวงจร โดยผู้เรียนเลือกตามหัวข้อย่อย 
 
ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์         

ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. t Sig (1-tailed) 
ก่อนเรียน 16 25 12.93 2.69 

15.36 1.58 
หลังเรียน 16 25 22.40 1.63 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, df=15 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.93 คะแนน และการทดสอบ
หลังเรียน มีค่าล่ียเท่ากับ 22.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

 

ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
สาธิต ท่ีพัฒนาขึ้น 

รายการประเมิน ( ̅) (S.D.) ควาพึงพอใจ 
1. การอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.14 0.4 มาก 
2. เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียน 4.14 0.4 มาก 

3. ภาพวงจรสอดคล้องกับบทเรียน 4.14 0.4 มาก 

4. ความสะดวกในการใช้ส่ือบทเรียนออนไลน์ 4.00 0 มาก 

5. ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ สร้างความเข้าใจในบทเรียน 4.00 0 มาก 

6. ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีความสวยงาม 4.43 0.5 มาก 

7. เนื้อหาความรู้จากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์  4.43 0.5 มาก 

8. ท่านมีความพึงพอใจส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์  4.43 0.5 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.20 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติ

ด้วยเทคนิคสาธิตอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.20 และ S.D. =0.20) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค
สาธิต ท่ีพัฒนาขึ้น  มีค่าสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะบทเรียนหลักเป็นวิดีโอช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้ังใจ
และสนใจการเรียน เพราะในบทเรียนีการน าเสนอเนื้อหา ข้อความ รูปภาพและวิดีโอ โดยจัดการเรียนสอน
แบบเน้นเนื้อหาในตรงวัตถุประสงค์และผู้เรียนสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

6.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิตท่ี
พัฒนาขึ้นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึง
พอใจมาก ตรงตามสมมิตฐานท่ีต้ังไว้ 
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7. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
7.1  ความพร้อมของห้องเรียนจะผลต่อความสนใจของนักศึกษา ควรจัดเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์ให้

พร้อมก่อนท าการทดลอง 
7.2  ควรเพิ่มเติมรูปภาพในเนื้อหา เพราะเมื่อผู้เรียนได้เห็นรูปภาพหรือวงจรจะสามารถเข้าใจใน

เนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้น 
7.3  ควรเพิ่มห้องการสนทนาและปรับปรุง กราฟิกให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
[1] คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
[2] ก าพล ทองเรือง (2539). ทฤษฎี และการออกแบบวงพัลส์ ประกอบด้วยภาค ทฤษฎี และการ 

ออกแบบวงจรพัลส์รูปแบบต่างๆ ตรงตรมหลักสูตรประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบัน
เทคโนโลยีราชงคลและกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ : สกายบุ๊กส์, 2539. 

[3] เกษม ทิพย์ธาราจันทร์, และดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดขากุล. (2557) การพัฒนาแนวทางการใช้ 
Google Apps for Education กับการเรียนการสอนในรายวิชา. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. 

[4] กิตติพงษ์ ไชยเสนา. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต. ปัญหาพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2553. 

[5] มนต์ชัย เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  
กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตต าราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545 
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9.   กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายนั้นเพราะได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดียิ่งจาก ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาสละเวลา ให้ความเอาใจ
ใส่ ดูแลการท างานเป็นอย่างดีมาตลอด ต้ังแต่เริ่มท าวิทยานิพนธ์จนเป็นผลส าเร็จ รวมถึงคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง
ด้วยความซาบซึ้ง 

ขอขอบคุณ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ท่ีได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลส์และสวิตช่ิง เป็นอย่างดี  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีได้ให้ความรู้ในในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงานทุกท่านท่ีให้การดูแลและช่วยเหลือตลอดหลักสูตร
การศึกษา รวมท้ังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีเกี่ยวข้องท่ีมิได้กล่าวนามท้ังหมด 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพี่น้องของข้าพเจ้าท่ีเป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนให้
ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 
       

 นายพนา  เจนจบ 

 

10. ประวัตินักวิจัย  

 ช่ือ นามสกุล  นายพนา  เจนจบ  
หน่วยงาน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ความเช่ียวชาญ  ปัจจุบันเป็น นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ด้วยการบริหาร
คุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ              
1) ออกแบบกระบวนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหารคุณภาพ โดยการ
ใช้กลยุทธ์เทคนิคกระบวนวางแผนแบบการมีส่วนร่วมและการปรับรื้อระบบ ให้มีความสอดคล้องกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการบริหารคุณภาพใน
รูปแบบผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  

ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยใช้วิธีการออกแบบวิ จัยแบบผสม กลุ่มประชากร
ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างและแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยระยะท่ี 1 พบว่าการศึกษาแนวคิดของผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดระบบการ
ปฏิบัติงานคุณภาพให้ง่ายต่อการด าเนินงานมากท่ีสุด (ร้อยละ 75) รองลงมาผู้บริหารให้ความเห็นว่า ควร
ก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในภาระงานท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วม (ร้อยละ 62.50) ในด้านการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 89.71)  ระยะท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1 มาออกแบบกระบวนการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบผังกระบวนงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ 6 กระบวนงาน 
ได้แก่ 1) ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP01)     
2) ผังกระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(QAWP02)  3) ผังกระบวนงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (QAWP03)  4) ผังกระบวนงานการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(QAWP04)  5) ผังกระบวนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (QAWP05) และ 6) ผังกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QAWP06)      
ผลการออกแบบกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบผังกระบวนงานประกันคุณภาพ

mailto:raira_noy@hotmail.com
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การศึกษาท้ัง 6 กระบวนงานพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากระบวนการมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ 1) ควรปรับปรุงผังกระบวนงานให้สอดคล้องตามกระบวนการ PDCA             
2) ควรปรับผังกระบวนงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการจัดเข้ากับตารางหรือรูปแบบของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถน าไปต่อยอดในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานต่อไป 3) ควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน และ 4) ควรแสดงดัชนีคุณภาพ หรือผลลัพธ์ท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงาน และระยะท่ี 3 
ปรับปรุงแก้ไขผังกระบวนงานให้มีความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ พบว่าผลการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 6 กระบวนงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับและมีความเป็นไปได้มากท่ี
จะน าผังกระบวนงานไปใช้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) 

 
ค าส าคัญ :  กระบวนงานประกันคุณภาพการศึกษา    การบริหารคุณภาพ 

 
Abstract 

 
This research was a development of quality management process of the internal 

quality assurance procedures of the Faculty of Technical Education at Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi. The objectives of this research were 1) to design the 
of quality management process of internal quality assurance process by using the 
appreciation influence control and re-engineering. To be consistent with the internal 
quality assurance system and 2) to develop the of quality management process of internal 
quality assurance process by using in form the quality assurance work process. 

This research used mixed methodology. The target population consists of the 
administrators, academic staff, and support staff involved in the administration of internal 
quality assurance of the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi. The research instruments used for collecting data were 
questionnaires and a semi-structured interview. The data were analyzed using frequency 
distribution, percentage, mean, and standard deviation.  

The research showed that 1) the administrators agreed that quality assurance 
should be one of the task that everyone must take part in, and the quality system should 
be easy to operate. Participation in the work of the board found that most participated in 
quality assurance work. And the process of management for internal quality assurance                         
(6 procedures) is effective and most of experts agree that the process is suitable.                      
2) an evaluation of the quality management process of the new internal quality assurance 
process (6 procedures) was found to be the most acceptable and available to implement. 

 
Keywords : quality assurance work process, quality management  
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บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างรวดเร็ว ปัจจัยส าคัญท่ีสุดคือ คุณภาพของคน การผลิตคนให้มีคุณภาพ จึงเกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพคน สถาบันการศึกษาต้องมี
ระบบ กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ว่าการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด สามารถผลิตคนท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะช่วย
ท างาน พัฒนาองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ ด้วยกระแสการปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดขึ้น ใน
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ในมาตราท่ี 34 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปพร้อมๆ กับการก ากับดูแล ตรวจสอบประเมินและประกันคุณภาพการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยมีรายละเอียดบัญญัติไว้ในหมวดท่ี 6 ให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ส าหรับระบบการประกันคุณภาพภายนอก เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันโดยผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

จากความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งน ามาสู่การเปล่ียนแปลงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ให้ความความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีการน าผลการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ท าให้พบปัญหาและ
อุปสรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ  การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีสอดคล้องจึงเป็นส่ิงส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ผู้วิจัยจึงสนใจในการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยการใช้กลยุทธ์ AIC (Appreciation Influence 
Control) และการปรับรื้อระบบ (Re-Engineering) ให้มีความสอดคล้องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท่ีจะสามารถส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีศักยภาพ
ในการแข่งขัน มีแนวทางท่ีช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้ เกิดพัฒนาการของ
องค์กรในระยะยาวต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อออกแบบกระบวนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหาร

คุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหาร

คุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัย
จึงก าหนดให้มีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. รูปแบบท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการออกแบบวิ จัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับออกแบบ
และพัฒนากระบวนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ            
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ การศึกษาแนวคิดการบริหารคุณภาพ แนวคิดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ การทบทวนผังการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่เดิม ตลอดจนศึกษาแนวคิดการ
บริหารงานคุณภาพของผู้บริหารคณะ และผลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แล้วสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังหมดสร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อออกแบบกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการ
บริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แล้วน า
กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบเสนอให้ ผู้บริหารคณะและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ 

2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้บริหารคณะและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
จ านวน 40 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ปลายปิดและปลายเปิด และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี   1  แบบสัมภาษณ์แนวคิดการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของผู้บริหาร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ชุดท่ี   2  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ชุดท่ี  3 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด้วย
การบริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ชุดท่ี  4 แบบสอบถามการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในด้วยการบริหารคุณภาพ  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีไปใช้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี้ 
4.1  เก็บข้อมูลแนวคิดการบริหารงานคุณภาพของผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม จ านวน 6 คน ประกอบด้วย คณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร  

4.2  เก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายใน จ านวน 40 คน 
โดยใช้แบบสอบถามวัดค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานคือ ปฏิบัติ  ไม่แน่ใจ และ ไม่ได้ปฏิบัติ 

4.3  เก็บข้อมูลความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด้วยการ
บริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีได้ออกแบบแล้ว
เสนอผู้บริหารคณะจ านวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยแบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 
โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

4.4  เก็บข้อมูลการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในด้วยการบริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไป
ใช้ ท่ีผู้วิจัยได้น าไปปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารคณะแล้ว น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 40 คน ประเมินการยอมรับและ
ความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า    ) Rating 

Scale) 5  ระดับ  โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์  ลงรหัสตามแบบการลงรหัส 
 )Coding Form) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ  ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วแปลความหมายค่าเฉล่ียโดย
เทียบกับเกณฑ์ดังนี้  ) Best, 1978) อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้วิธีการ
แจกแจงความถ่ี  ) Frequency) และการหาค่าร้อยละ  ) Percentage) 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะค าถามเป็นแบบ  Rating Scale ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 
 )Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ) Standard deviation) การแปลค่าผลเฉล่ียการวิเคราะห์ข้อมูล
ก าหนดช่วงคะแนน 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถามปลายเปิดใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา    ) Content Analysis) โดยการศึกษารายละเอียดของค าตอบของแต่ละบุคคลก่อนการ
จ าแนกประเภทโดยพิจารณาค าตอบของทุกราย  น าค าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่จากประโยค
หรือค าส าคัญ  ) Key Word) การพิจารณาจะดูได้จากความถ่ีของแต่ละกลุ่ม  โดยยึดค าตอบท่ีมีความถี่สูงมาใช้
เป็นประเด็นในการอภิปรายหรือถือเป็นประเด็นส าคัญสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  )Percentage) 
ค่าเฉล่ีย )Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard deviation( 
 
ผลการวิจัย 

การพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหารคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อออกแบบกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหาร
คุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จากการศึกษาแนวคิดการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบในการออกแบบกระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีแนวคิดท่ีน่าสนใจดังนี้คือ ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ี
ท าให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประสบผลส าเร็จในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษามีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือการก าหนดแผนงานท่ีชัดเจน กรอบภาระงาน กลุ่ม
คณะท างาน บทบาทหน้าท่ี รวมถึงการสรุปผลงาน การถอดบทเรียนและการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงความร่วมมือของบุคลากรภายในคณะและการสนับสนุนจากผู้บริหาร /คณะ/สถาบัน ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดต่อการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ไม่เห็นประโยชน์ท่ีชัดเจนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การท างานท่ีไม่เป็นระบบ ขาดการวางแผนงานล่วงหน้า ท าให้ผลงานหรือผลลัพธ์
ท่ีได้ไม่สามารถน ามาตอบโจทย์ได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ บุคลากรยังมีความคิดว่างานประกัน
คุณภาพไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ไม่น าตัวบ่งช้ีมาเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการก าหนดให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะ รวมถึงการขาดความรับผิดชอบในการน าตัวบ่งช้ีท่ีได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติ  และ
แผนกลยุทธ์/แนวทาง หรือวิธีการท่ีส่งเสริมและพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้สามารถด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่า ควรก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในภาระงานท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วม
โดยบูรณาการงานประกันคุณภาพกับงานบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการท้ังส่วนการวางแผนงาน 
โครงการ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา ควรจัดระบบการ
ปฏิบัติงานคุณภาพให้ง่ายต่อการด าเนินงานโดยร่วมมือกันจัดท าระบบปฏิบัติงานเพื่อสามารถน าลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรต้ังคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบหรือตัวบ่งช้ีให้ชัดเจน
และเสนอให้เป็นภาระงานพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลประกันคุณภาพ รวมถึงจัดระบบ
สารสนเทศในการการเก็บข้อมูลกลางเพื่อให้บุคลากรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายใน 

ข้อที่ รายการ ค่าร้อยละ 
ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ ไม่ได้ปฏิบัติ 

ด้านการวางแผน ร้อยละ 81.71 ร้อยละ 15.43 ร้อยละ 2.86 
ด้านการด าเนินงาน ร้อยละ 94.29 ร้อยละ 5.71 ร้อยละ 0.00 
ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90.28 ร้อยละ 8.57 ร้อยละ 1.15 
ด้านการปรับปรุงการด าเนินงาน ร้อยละ 89.71 ร้อยละ 10.29 ร้อยละ 0.00 

รวม ร้อยละ  89.00  ร้อยละ  10.00  ร้อยละ  1.00  
 

จากตารางท่ี 1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาพรวมพบว่า 
คณะกรรมการจะมีส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 89.00 แต่ยังมี
บางกลุ่มท่ีไม่แน่ใจหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 10.00 และ ร้อยละ 1.00 ตามล าดับ เมื่อ
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้านการด าเนินงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.29 รองลงมา
มีส่วนรวมในด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90.28 และมีส่วนร่วมในด้านวางแผนน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.71  การวิเคราะห์รายกิจกรรมพบว่าไม่แน่ใจด้านการวางแผนมากท่ีสุดร้อยละ 
15.43 รองลงมาคือด้านการปรับปรุงการด าเนินงาน ร้อยละ 10.29   

2. เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ        
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.1 การออกแบบกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหาร
คุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนกระบวนการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ข้อมูลแนวคิดจากผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แล้วน าองค์ความรู้ตลอดจนกระบวนการ
ท้ังหมด มาออกแบบกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหารคุณภาพใน
รูปแบบฝังกระบวนงาน (Flowchart) โดยแบ่งกระบวนงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (QAWP) 
เป็น 6 กระบวนงาน ประกอบด้วย 

1) ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(QAWP01) เป็นกระบวนการบริหารงานท่ีช้ีให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนและกระบวนการท้ังหมดของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา โดยเริ่มต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพจนถึงการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องตามกระบวนการ P-D-C-A ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) ได้แก่ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประชุมร่วมกันกับผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย/
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แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ สู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
จัดท าระบบบริหารงานและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ขั้นด าเนินงาน (Do) ได้แก่  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3) ขั้นการตรวจสอบ 
(Check)  ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินภายในของคณะ
เอง หากมีจุดบกพร่อง หรือมีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ หลังจากท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และ 4) ขั้นการปรับปรุงผล (Action) ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 

  

 
ภาพที่ 1 ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP01) 
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2) ผังกระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  (QAWP02) เป็นกระบวนการบริหารงานย่อยท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี 5 
ขั้นตอน/กระบวนงาน ดังนี้ 1) ทบทวนระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้มีแนวทางพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 2) จัดระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสอดคล้องกับการน าไปใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การด าเนินงานตามระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีแบบฟอร์ม/เครื่องมือ สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  รวมถึงจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแล
ข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  4) การ
ติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา โดยข้อมูลสารสนเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ก่อนน าสู่การเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ และ 5) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
อาจารย์/เจ้าหน้า/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

 

 
ภาพที่ 2 ผังกระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม  (QAWP02) 
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3) ผังกระบวนงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (QAWP03) เป็นกระบวนการ
บริหารงานย่อยท่ีแสดงให้เป็นถึงกระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพท่ีเป็นกระบวนการ 
(Process) โดยมี 5ขั้นตอน/กระบวนงาน ดังนี้ 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดรับกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพเชิงคุณภาพมุ่งสู่เป้าหมายท่ีก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) จัดท า/สร้าง
ขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 3) จัดท า/สร้างขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพื่อ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 4) ติดตามผลการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุณภาพการศึกษา และ 5) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 ผังกระบวนงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ  (QAWP03) 

4) ผังกระบวนงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP04) เป็นกระบวนการบริหารงานย่อยท่ีแสดงให้เป็นถึง
กระบวนการติดตามและการตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี 4 ขั้นตอน/กระบวนงาน ดังนี้ 1) การส่งข้องมูลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย การแจ้งก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม และการเขียนรายงานผล
การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วม 2) ติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยการจัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลจากผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 3) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน 
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สมบูรณ์ และสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด และ 4) 
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ4 4  ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ผังกระบวนงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP04) 
5) ผังกระบวนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP05) ) เป็นกระบวนการบริหารงานย่อยท่ีแสดงให้เป็นถึงการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี 5 ขั้นตอน/กระบวนงาน 
ดังนี้ 1) เตรียมการรับการตรวจประเมิน โดยแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แจ้งก าหนดการรับการประเมิน จัดโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกรรมการหรือทีมงานย่อยแต่ละโครงการ/กิกรรม ช้ีแจง
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ 
สถานท่ี ตลอดจนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) รับการตรวจ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ มีผลการประเมินคุณภาพ  “ผ่าน” ท้ังในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 4) รับทราบผลการประเมินโดยบุคลากรต้องได้รับทราบผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ5) รวบรวมข้อมูลเพื่อน าผลสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5   ผังกระบวนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม (QAWP05) 
 

6) ผังกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (QAWP06) เป็น
กระบวนการบริหารงานย่อยท่ีแสดงให้เป็นถึงความส าคัญของการน าผลการด าเนินงานและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนแสดงดัง
ภาพที ่6 
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ภาพที่ 6 ผังกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (QAWP06) 
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพหาความเหมาะสมของกระบวนงานบริหารงานประกัน

คุณภาพการศึกษา (QAWP)  ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ 6 กระบวนงาน โดยเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 คน 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจ านวน 6 คน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 1 คน 
และผู้ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 
2 คน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด้วยการ
บริหารคุณภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าสถิติ การแปล
ความหมาย  ค่าเฉล่ีย SD 

1. ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (QAWP01) 

4.71 0.56 เหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

2. ผังกระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(QAWP02) 

4.43 0.63 เหมาะสมมาก 

3. ผังกระบวนงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ  
(QAWP03) 

4.19 0.62 เหมาะสมมาก 

4. ผังกระบวนงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (QAWP04) 

4.29 0.70 เหมาะสมมาก 

5. ผังกระบวนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(QAWP05) 

4.23 0.62 เหมาะสมมาก 

6. ผังกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (QAWP06) 

4.08 0.78 เหมาะสมมาก 

 รวม 4.32 0.65 เหมาะสมมาก 
 

 จากตารางท่ี 2  ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  )QAWP 01  ( ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด  )ค่าเฉล่ีย  4.71  ( รองลงมาผัง
กระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 )QAWP 02  ( มีความเหมาะสมมาก  )ค่าเฉล่ีย  4.43  ( และผังกระบวนงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  )QAWP 04  ( มีความเหมาะสมมาก 

 )ค่าเฉล่ีย  4.43  และ  4.29  ( ตามล าดับ ส่วนผังกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
)QAWP 06 ( มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด )ค่าเฉล่ีย 4.08 ( ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความเหมาะสมมาก  )ค่าเฉล่ีย  4.32 ( การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  

ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ข้อเสนอแนะมาพัฒนากระบวนงานให้มีความสมบูรณ์ ในรูปแบบตารางท้ัง 6  กระบวนงาน ตัวอย่างแสดงดัง
ภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (QAWP01) 
 

2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปใช้ 
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 เป็นการตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนงาน
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (QAWP) ท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเสนอแล้ว และพัฒนาเป็นกระบวนการใหม่ 6 กระบวนงาน โดยเสนอ
ต่อการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 1 คน และผู้คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพิจารณา พบว่า ส่วนใหญ่ให้การยอมรับและมีความเป็นไปได้มาก
ท่ีจะน าผังกระบวนงานไปใช้ได้ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในด้วยการบริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไป
ใช้ 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าสถิติ การแปล
ความหมาย ค่าเฉล่ีย SD 

1. ผังกระบวนงานการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (QAWP01) 

4.83 0.39 ยอมรับและเป็นไป
ได้มากท่ีสุด 

2. ผังกระบวนงานการจัดระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QAWP02) 

4.67 0.89 ยอมรับและเป็นไป
ได้มากท่ีสุด 

3. ผังกระบวนงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ  
(QAWP03) 

4.23 0.62 ยอมรับและเป็นไป
ได้มาก 

4. ผังกระบวนงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา (QAWP04) 

4.08 0.78 ยอมรับและเป็นไป
ได้มาก 

5. ผังกระบวนงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (QAWP05) 

4.58 0.67 ยอมรับและเป็นไป
ได้มากท่ีสุด 

6. ผังกระบวนงานการจัดท าและด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (QAWP06) 

4.29 0.70 ยอมรับและเป็นไป
ได้มาก 

 รวม 4.45 0.65 ยอมรับและเป็นไป
ได้มาก 

จากตารางท่ี 3  ผลการประเมินการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในด้วยการบริหารคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปใช้โดยรวมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การยอมรับและมีความมีความเป็นไปได้ ในการน าผังกระบวนงานท้ัง 6 กระบวนงาน
ไปใช้ได้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผังกระบวนงาน ดังนี้ 

1) ควรเผยแพร่ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  
2) ควรปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี 
3) ควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยระบุลงในระดับปฏิบัติงาน 

สรุปผล  
การพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้แนวคิดเริ่มต้นด้วยแนวคิดการบริหาร
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คุณภาพ (Deming’s Circle หรือ PDCA-Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ของการด าเนินงานอย่างมีระบบให้ครบวงจรหมุนเวียนตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ สอดคล้องกับวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2540) ได้ให้
แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยการหมุนวงล้อ PDCA ไว้ว่า การบริหารคุณภาพโดยการหมุนวงล้อ PDCA จะ
ท าหน้าท่ีขับดันให้ การบริหารคุณภาพขององค์กรประสบผลส าเร็จและสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
หรือทุกหน่วยงานในองค์กร ผนวกกับแนวคิดการใช้กลยุทธ์ AIC (Appreciation Influence Control) เป็น
วิธีการบุคลากรในองค์กรได้แลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ น ามาซึ่งการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี และไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2556) กล่าวว่า เทคนิคกระบวนวางแผน
แบบการมีส่วนร่วม: AIC (Appreciation Influence Control) เป็นวิธีหรือกลไกท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
ระดับในองค์กรได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ น ามาซึ่งการเรียนรู้จากการท างานร่วมกันโดยการคิด
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์จากการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Interactive Learning Through Action) 
เกิดการระดมสมอง ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์หาทางเลือกหรือหาแนวปฏิบัติ  เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนา นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของความคิดในผลงานท่ีได้มีส่วนร่วม และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum, 1961) ให้แนวคิดในการบริหารคุณภาพ
ไว้ว่าการบริหารคุณภาพเป็นเรื่องธรรมชาติของการบริหารท่ีทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง
ด้วยกัน ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจระบบคุณภาพท่ีก าลังด าเนินการมากกว่าโดยต้องเปล่ียนจากความคิดในการไล่
ตามแก้ปัญหา มาเป็นวิธีการให้ทุกคนเข้าใจและผูกพันกับแนวทางการบริหารคุณภาพ และการปรับรื้อระบบ 
(Re-Engineering) เป็นการมุ่งเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน ไม่ใช่การมุ่งแก้ไขกระบวนการเริ่มจากการ
เรียงล าดับเรื่องหรือกระบวนการท างานจากท่ีมีปัญหามากท่ีสุด หรือท่ีเป็น “วิกฤติ” ของงานเพื่อท่ีจะปรับ
รื้อเป็นล าดับๆ โดยให้มีความสอดคล้องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอดคล้องกับแนวคิดของนาย
คุณภาพ (2553) กล่าวไว้ว่า การท างานเป็นทีมท่ีมีพื้นฐานการเรียนรู้การปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงใน
วิธีการท างานภายในองค์การ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ผลการด าเนินงาน ทางธุรกิจและ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หรือ การปรับปรุงกระบวนการเป็นทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อการส ารวจและ
การปรับเปล่ียนระบบภายใน โดยมีความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มความพึงพอใจของ ลูกค้าได้บรรลุเพิ่มขึ้น โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของ รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548) คือ 1) ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
การศึกษาสภาพจริงจากรายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 2) ขั้นตอนท่ี 2 น าผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มา
สร้างรูปแบบจ าลองระบบบริหารคุณภาพท้ังองค์การ และถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจ าลอง และ 3) ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพ
ท้ังองค์กร ท่ีได้จากผลการประเมินในขั้นตอนท่ี 2 มาปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติการโดยถามความคิดเห็นความเป็นไปได้และการน าไปใช้โดยผู้ปฏิบัติงาน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาแนวคิดของผู้บริหารต่อการพัฒนากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เสนอกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาไว้ว่า ควรก าหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นหนึ่งในภาระงานท่ี
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมโดยบูรณาการงานประกันคุณภาพกับงานบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการท้ังส่วน
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การวางแผนงาน โครงการ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา 
ควรจัดระบบการปฏิบัติงานคุณภาพให้ง่ายต่อการด าเนินงานโดยร่วมมือกันจัดท าระบบปฏิบัติงานเพื่อ
สามารถน าลงสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรต้ังคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ
หรือตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนและเสนอให้เป็นภาระงานพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และควรมีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลประกันคุณภาพ 
รวมถึงจัดระบบสารสนเทศในการการเก็บข้อมูลกลางเพื่อให้บุคลากรหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของนพภัสสร  จุลมนต์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม พบว่า แนวทางในการปรับปรุง
การประกันคุณภาพการศึกษาควรสร้างขวัญและก าลังใจ รวมท้ังทัศนคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพ การสร้าง
เครื่องมือเพื่อปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยจัดท าระบบให้สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลต่างๆ สามารถดึงข้อมูลในระบบมาใช้ในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว รวมท้ังสร้างการส่ือสารระหว่างคณะเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าคณะกรรมการจะมีส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แต่ยังมีบางกลุ่มท่ีไม่แน่ใจหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม
ในด้านวางแผนและด้านการปรับปรุงการด าเนินงาน สอดคล้องกับผลวิจัยของธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ (2557) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบมากในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ได้แก่ การ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมยังขาดความชัดเจน คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีส่วนมากยังไม่
เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรับทราบแผนกลยุทธ์ การเช่ือมโยงระหว่างระบบงานกับระยะเวลายังไม่
ชัดเจนและ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน  

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพหาความเหมาะสมของกระบวนงานบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (QAWP)  ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ 6 กระบวนงาน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความเหมาะสมมาก และจากผลการศึกษาการยอมรับและความเป็นไปได้ในการ
น ากระบวนงานบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (QAWP) ท่ีผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเสนอแล้ว  และพัฒนาเป็นกระบวนการใหม่ 6 
กระบวนงาน พบว่าส่วนใหญ่ให้การยอมรับและมีความเป็นไปได้มากท่ีจะน าผังกระบวนงานไปใช้ได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ และคณะ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ พบว่ากระบวนการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่ากระบวนการมีความเหมาะสมและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีเข้าร่วมวิจัยให้การยอมรับและความมีเป็นไปได้มากท่ีสุดในการนากระบวนการไปใช้ในสถานศึกษา  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนันชิดา รัตนปราณี (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง 
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จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การจัดกิจกรรมตามกระบวนการ AIC เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลท าให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และมี
คู่มือในการด าเนินงานท่ีชัดเจนก่อให้เกิดการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อคือ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1) แนวทางในการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและ

การปรับรื้อระบบ ท่ีใช้ตัวแทนจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท าให้การเปล่ียนแปลงกระบวนการการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น ควรน ากระบวนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหาร คุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปด าเนินใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตรวจประสิทธิภาพอีกครั้ง 

2) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานเฉพาะกรณีของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เห็นผลในวงแคบจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย 

3) ควรน ากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปพัฒนาเป็นคู่มือปฏิบัติงานต่อไป 

4) ควรน ากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปเสนอต่อผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจน จะท าให้การด าเนินงานบริหารงานตามกระบวนการได้อย่างเป็น
ระบบ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็นของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามระบบมากขึ้น  

2) ควรน ากระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยการบริหารคุณภาพ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปทดลองใช้กับคณะ/หรือสถาบันการศึกษา
อื่นเพื่อเป็นข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
  

  งานแกะสลักผักผลไม้ของไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับโลกถึงความอ่อนช้อยสวยงาม มีดแกะสลักจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการสสร้างสรรค์ผลงาน 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาและรูปแบบมีดแกะผักผลไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและเพื่อผลิตชุดมีด
แกะสลักผักผลไม้ในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสมอันเป็นการพัฒนามีดแกะสลักผักผลไม้สู่เชิงพาณิชย์ โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการแกะสลักผักผลไม้ระดับประเทศจ านวน 30คน ท า
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อท าการผลิตมีดแกะสลักต้นแบบ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของมีดแกะสลักท่ีมีใน
ปัจจุบันคือ การหาซื้อมีดแกะสลักแบบท่ีต้องการได้ค่อนข้างยาก ไม่มีแหล่งผลิตท่ีแน่นอน ลักษณะด้ามมีด
และใบมีดยาวหรือส้ันเกินไป มีดบางเล่มมีความคมไม่มากพอ ใบมีดเป็นสนิม สีของด้ามมีดไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ส่วนลักษณะมีดท่ีเป็นความต้องการของผู้ท่ีท างานแกะสลักอันดับแรกคือ ความคมของ
ใบมีด รองลงมาคือด้ามมีดผลิตจากวัสดุท่ีเบาและจับถนัดมือ ใบมีดมีความยาว4.5-5cm. สีของด้ามมีดท่ี
ต้องการคือสีเงิน สีทองและสีด า และราคาท่ีรับได้คือ 500-1,500 บาท ตามล าดับ ซึ่งข้อสรุปจากผลการวิจัย
ดังกล่าวสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมีดแกะสลักผักผลไม้เชิงพาณิชย์ต่อไป 
ค าส าคัญ : ชุดมีดแกะสลักผักผลไม้, เชิงพาณิชย์ 

 
Abstract 

 
Fruits and vegetable carving is one of Thai traditional that was inherited Thai 

traditions since Sukhothai. Thai fruits and vegetable carving are well-known to the world 
culture as a beautiful and delicate art of all. I reckon that carving knife can be considered 
as an important part of creating a beautiful piece of art. My research has a purpose to 
deeply understand about problems of using carving knife in the present days in order to 
improve it to the most useful way and suitable way for the user. In this research consist of 
the interviews of 30 Thai fruit and vegetables carving experts about how they use carving 
knife. The next step is to analyze the data in order to improve it to match the market 
needs. To conclude, main problems of carving knife are the shape of knives are too shot 
or too long for the user, knives are not sharp enough, color does match the need. 
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Basically, the first thing that the user is looking for is sharpness of the knife and the second 
is the lightweight of the knife and useable. The knife should have 4.5¬-5cm long. Colors 
that match user need are silver, gold, and black. The price should be around 500-1,500 
bath. From the conclusion of this research can be used in the most useful way. 
Keywords: Fruit Craving Knifes, Commercial Propose   
 
บทน า 
 

 งานแกะสลักผักผลไม้ของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีมีความงดงาม ความอ่อนช้อย ประณีต และส่ือถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน งานแกะสลักผักผลไม้นั้น จัดอยู่ในช่างสิบหมู่ในหมวดของช่างแกะท่ี
เรียกว่า ช่างเครื่องสด ลักษณะของงานแกะสลักผักผลไม้นั้นท่ีมคีวามอ่อนช้อย ประณีต และส่ือถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ส่วนประวัติของงานแกะสลักผักผลไม้นั้น มีความเป็นมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ราชธานี ดังมีหลักฐานท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนางนพมาศ  หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งได้บรรยายถึงพระ
ราชพิธีจองเปรียงในวันเพ็ญเดือน 21 รัชสมัยของสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย  ความว่า ...”นักขัตฤกษ์ 
ชักโคม ลอยโคม นางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์  ได้คิดตกแต่งโคมลอยให้งามประหลาดกว่าโคมของพระ
สนมท้ังปวง โดยเลือกผกาเกสรสี ต่างๆ ประดับเป็นรูปดอกไม้ ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แล้วน าผลพฤกษา
ลดาชาติ มาแกะจ าหลักเป็นรูปมยุระคณานกวิหกหงส์  ให้จับจิกเกสรบุปผชาติ อยู่ตามกลีบดอกกระมุทเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  วิจิตรไปด้วยสีย้อม สดส่าง ควรจะทอดทัศนายิ่งนัก ท้ังเสียบแซมเทียน ธูป  และประทีป
น้ ามันแปรียง เจือด้วยไขข้อพระโค”(กรมศิลปากร นางนพมาศหรือต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์  1122 : หน้า 

79 -79 ) ปัจจุบันเป็นท่ีประจักษ์ในระดับโลกอันเป็นความภาคภูมิใจท่ีคนไทยจะต้องเรียนรู้ รักษาและสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมแขนงนี้ให้คงอยู่สืบไป มีผู้คนจ านวนมากจากนานาชาติท่ีรักในงานศิลปะแขนงนี้ได้
เดินทางมาเรียนการแกะสลักผักผลไม้ในประเทศไทยเพื่อเป็นแม่แบบแล้วน าไปประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมของ
ตนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ ในกระบวนการของการทางานแกะสลักนั้นนอกจากจะต้องใช้ฝีมือและ
ความสามารถทางศิลปะแล้วมีดท่ีใช้ในการแกะสลักนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
ส าหรับการแกะสลักผักผลไม้โดยท่ัวไปแล้วช่างแกะสลักจะใช้มีดแกะสลักเพียงเล่มเดียวและมีคมมีดเพียง
ด้านเดียวเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานแกะสลักในทุกลวดลายและทุกรูปแบบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ท่ี
แกะสลักผักผลไม้ มีท้ังผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น และเด็ก ท้ังนี้สรีระและขนาดของมือของแต่ละคนและแต่ละวัย
ย่อมมีขนาดท่ีต่างกันรวมท้ังลักษณะของลวดลายท่ีแกะสลักก็มีความหลากหลาย มีท้ังลวดลายขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้วิจัยมีความเช่ือว่าการใช้มีดแกะสลักท่ีมีคมเพียงรูปแบบเดียวและขนาดเดียว 
จะเป็นข้อจ ากัดอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงาน หากช่างแกะสลักสามารถเลือกใช้มีดแกะสลักอย่าง
เหมาะสมแล้ว น่าจะส่งผลต่อการรังสรรค์ผลงานให้มีความงดงามดังจินตนาการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ผู้วิจัย
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการทางานแกะสลักผักผลไม้มาตลอดระยะเวลากว่า 30ปี รู้ถึงปัญหาดังกล่าวรวมถึงได้
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รับทราบปัญหานี้จากกลุ่มผู้คนท่ีแกะสลักมาเป็นระยะเวลานานเช่นกัน ซึ่งในเรื่องของปัญหาของการใช้มีด
แกะสลักผักผลไม้ น่าจะเป็นปัญหาในกลุ่มของผู้ท่ีท างานด้านการแกะสลักผักผลไม้โดยท่ัวไป แต่ไม่เคยมีการ
เก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาก่อน โอกาสนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเชิงทดลองในด้านปัญหาและรูปแบบ
ของชุดมีดแกะสลักผักผลไม้ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้แกะสลักผักผลไม้ในทุกช่วงวัย ท้ังนี้จะส่งผลต่อกาพัฒนา
รูปแบบของมีดแกะสลักในการสร้าสรรค์งานแกะสลักผักผลไม้ต่อไปในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.ศึกษาปัญหาและรูปแบบมีดแกะผักผลไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 2.ผลิตมีดแกะสลักผักผลไม้ในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสม 
 3.ผลิตมีดแกะสลักผักผลไม้ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1 การสร้างและพัฒนานวัฒกรรม 
 2 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 3 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง   
 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ  
 
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดลองและประเมินคุณสมบัติชุดมีดแกะสลัก 
)แบบประเมิน) 

ผลิตชุดมีดแกะสลัก ต้นแบบ 
 

ผลิตชุดมีดแกะสลัก 

วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบชุดมีดแกะสลัก 

รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ ของมีด
แกะสลัก  )แบบสัมภาษณ์ ) 
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ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในใช้มีดแกะสลัก 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญการแกะสลักผักผลไม้จ านวน 30 คน วิเคราะห์ผล แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง
และออกแบบรูปแบบชุดมีดแกะสลักผลิต จ านวน 30  ชุด ท าการทดลอง โดยผู้เช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก 
30 คน (กลุ่มตัวอย่างเดิม) พร้อมท าการประเมินผลคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติของชุดใบมีด แล้ว
จึงผลิตชุดมีดแกะสลักผักและผลไม้ต้นแบบ  
 

1) การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ผู้ท่ีเช่ียวชาญด้านการแกะสลักผักผลไม้   1 กลุ่มคือกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิงใน 3 ช่วงวัยๆ ละ 
5 คน รวมท้ังหมด 30คน คือ 
       2.  ผู้เช่ียวชาญด้านการแกะสลักผกผลไม้  ผู้ชาย  
            - ท างานแกะสลักในโรงแรม หรือครู,อาจารย์ท่ีสอนแกะสลัก 1 คน 
            - นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน 
            - นักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน 
      1.  ผู้เช่ียวชาญด้านการแกะสลักผกผลไม้  ผู้หญิง   
          - ท างานแกะสลักในโรงแรม หรือครู,อาจารย์ท่ีสอนแกะสลัก 1 คน 
          - นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน 
          - นักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน 
 

2) เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

รวบรวมข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการ ของมีดแกะสลัก

ผลิตชุดมีดแกะสลัก คร้ังที่2 

วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบชุดมีด
แกะสลัก คร้ังที่2 

ทดลองและประเมินคุณสมบัติ
ชุดมีดแกะสลักคร้ังที่ 2) แบบ
ประเมิน) 

วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบชุดมีด
แกะสลัก คร้ังที่1 

ผลิตชุดมีดแกะสลัก คร้ังที่ 1 ทดลองและประเมินคุณสมบัติ
ชุดมีดแกะสลักคร้ังที 1) แบบ
ประเมิน) 

ผลิตชุดมีดแกะสลัก ต้นแบบ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองมี 2 แบบคือ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งผู้วิจัยได้ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนน ามาด าเนินการวิจัยดังมีรายละเอียดดังนี้ 

2.   แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง )Structured Interview) 
         โดยหัวข้อค าถาม  เกี่ยวกับ  ปัญหาและความต้องการมีดแกะสลักผักและผลไม้ จ านวน 10 
ค าถามดังตัวอย่าง เรื่องรูปแบบของใบมีดมีดแกะสลัก  รูปแบบของด้ามมีดแกะสลัก วัสดุท่ีใช้ท าด้ามมีด
แกะสลัก  ราคาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจ  
 หัวข้อค าถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับ มีดแกะสลักผักและผลไม้ดังนี้ คุณลักษณะทางกายภาพของ
ชุดมีดแกะสลัก เช่น  รูปแบบและขนาดของใบมีดรูปแบบของด้ามมีด,วัสดุท่ีใช้ท าด้ามมีด,บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ  
และคุณสมบัติของชุดใบมีดแกะสลัก  เช่น ความคมของใบมีด,ความสะดวกในการแกะ สลักลวดลายต่าง ๆฯ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้  ความพึงพอใจในการใช้มีดแกะสลัก โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
 

4) การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - จัดเตรียมแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องน าไปสอบถามและ
 สัมภาษณ์   
 - ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์เพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 - ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 - ด าเนินการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์แบบพรรณา 
 - ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์จากแบบประเมินและการสัมภาษณ์ 
 - สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าชุดมีดแกะสลักต้นแบบและจัดท ารายงานการวิจัยต่อไป 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า )rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท )Likert) ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2541 : 167) เป็นระดับการประเมิน ดังนี ้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก   
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  

การวัดระดับความพึงพอใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต) ̅ และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ส ารวจจากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจงจากผู้ ท่ีท างาน
แกะสลักเป็นประจ า จ านวน 30 คน  โดยผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางพร้อมค าอธิบายเชิง  พรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  

 
โดยการหาค่าร้อยละ Percentage ค่าเฉล่ีย Meanโดยแบ่ง เนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีท างานแกะสลัก 

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหาและรูปแบบของมีดแกะสลัก 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจมีดแกะสลักท่ีทดลอง 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีท างานแกะสลักเป็นประจ า 
 
 เมื่อจ าแนกตามเพศ   เป็นเพศชาย มีจ านวน 15 ราย และเพศหญิง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0 

เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง  15-20 ปีเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
คือ 26 - 35 ปี 36 - 45 ปีและ 45 ปีขึ้นไปตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 100.0 และเมื่อจ าแนกตาม 
ประสบการณ์การท างานแกะสลัก พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานแกะสลักท่ี 1 - 10 ปีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 11 - 20 ปี และจ านวน 21 - 30 ปี กับ 31 - 40 ปี   มีจ านวนท่ีเท่ากัน รวมแล้วคิดเป็น100 
เปอเซ็นต์ 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหาและรูปแบบของมีดแกะสลักท่ีดี 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหาและรูปแบบของมีดแกะสลักท่ีพึงประสงค์ 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนตามรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการแกะสลักผกผลไม้  ผู้ชาย  
            1. ท างานแกะสลักในโรงแรม หรือครู ,อาจารย์ที่สอนแกะสลัก 1  คน 
            2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน  
            3. นักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน  
                    ผู้เช่ียวชาญด้านการแกะสลักผกผลไม้  ผู้หญิง   
          4. ท างานแกะสลักในโรงแรม หรือครู ,อาจารย์ที่สอนแกะสลัก 1  คน 
          5. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน  
          6. นักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก  1 คน  
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จากการสัมภาษณ์ จึงขอยกตัวอย่างจากการสัมภาษณ์มากลุ่มละ 1 คน ดังนี้ 

 กลุ่มชาย แกะสลักในโรงแรม หรือครู ,อาจารย์ที่สอนแกะสลัก  
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า 2-3 เล่ม ด้ามท าด้วยไม้หรืออลูมีเนียม สีด า ลายไม้หรือสีเงิน ส่วนมากใช้มีดทุกวัน ซื้อ
จากแหล่งผลิตโดยเฉพาะ  ลักษณะมีด 2 คม สะดวกต่อการท างาน แต่ระวังบาดมือได้ง่าย ราคาสูงสุดท่ีเคย
ซื้อ 700-1,200 บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 120-150 บาท และเห็นว่าราคามีดท่ีเหมาะสมคือ 500-800 บาท 
ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ไม่คม ปลายมีดอ่อน และเป็นสนิม และมีดลักษณะท่ีดีคือ ยาวประมาณ 2.2 นิ้ว มีความ
คม ไม่เป็นสนิมและน้ าหนักเบา..... 
 
           กลุ่มชาย นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก   
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า 4-5 เล่ม ด้ามท าด้วยไม้หรืออลูมีเนียม สีด า ลายไม้หรือสีเงิน ลายไทย ส่วนมากใช้มีด2-3 
วันต่อสัปดาห์  ซื้อจากอยุธยา, เชฟในโรงแรม มีด 2 คม ใช้สะดวก แต่ถ้าไม่ช านาญจะอันตราย ราคาสูงสุดท่ี
เคยซื้อ 500-1,500 บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 200-300 บาท และเห็นว่าราคามีดท่ีเหมาะสมคือ 500-700 
บาท ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ไม่คม ใบมีดยาวหรือส้ันเกินไป เป็นสนิม และมีดลักษณะท่ีดีคือ แกะได้ท้ังวัสดุอ่อน
และแข็ง มีความคม ไม่เป็นสนิมและน้ าหนักเบา จับถนัดมือ..... 
 
           กลุ่มชาย นักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก   
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า 1-2เล่ม ด้ามท าด้วยไม้หรือแสตนเลส  สีลายไม้ สีเงิน หรือสีทอง ลายไทย หรือไทย
ประยุกต์ ส่วนมากใช้มีด 1วันต่อสัปดาห์  ซื้อจากอยุธยา ไม่เคยใช้มีด 2 คม ราคามีดสูงสุดท่ีเคยซื้อ 500 - 
600 บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 100 - 300 บาท และเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมคือ 500 - 600 บาท ปัญหาท่ี
พบบ่อยคือ ไม่คม เป็นสนิม และมีดลักษณะท่ีดีคือ  มีความคม ไม่เป็นสนิมและน้ าหนักเบา ปลายแหลม..... 
 
     กลุ่มผู้หญิงท างานแกะสลักในโรงแรม หรือครู,อาจารย์ที่สอนแกะสลัก  
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า 2-3 เล่ม ด้ามท าด้วยไม้หรืออลูมิเนียม สีลายไม้  ลายไทย  ส่วนมากใช้มีด 2-3 วันต่อ
สัปดาห์  ซื้อจากอยุธยา มีด 2 คมสะดวกเฉพาะคนท่ีมีความช านาญ และส าหรับแกะสลักลวดลายต่อเนื่อง 
ราคามีดสูงสุดท่ีเคยซื้อ 500 - 600 บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 100 - 500 บาท และเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสม
คือ 300 - 600 บาท ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ไม่คม เป็นสนิม ใบมีดส้ันหรือยาวเกินไป และมีดลักษณะท่ีดีคือ  มี
ความคม ไม่เป็นสนิมและน้ าหนักเบา ใบมีดตรงมีความยาวประมาณ 1.5 นิ้ว..... 
            
         กลุ่มหญิงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก   
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า 2-3 เล่ม ด้ามท าด้วยไม้หรือทองเหลือง สีด า ลายไม้ หรือลายไทย  ส่วนมากใช้มีด 1-2 
วันต่อสัปดาห์ ไม่ทราบแหล่งผลิตมีด  มีด 2 คมหมุนมือสะดวกเฉพาะคนท่ีมีความช านาญ แต่อันตราย
ส าหรับมือใหม่  ราคามีดสูงสุดท่ีเคยซื้อ 100-200 บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 700 -800 บาท และเห็นว่า
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ราคาท่ีเหมาะสมคือ 300 - 600 บาท ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ ไม่คม เป็นสนิม ใบมีดหัก และมีดลักษณะท่ีดีคือ  
มีความคม ไม่เป็นสนิม ใบมีดตรงยาวเรียวพอดี..... 
 
         กลุ่มหญิงนักเรียนระดับมัธยม ท่ีเช่ียวชาญด้านงานแกะสลัก   
.....มีมีดท่ีใช้ประจ า1 เล่ม ด้ามท าสแตนเลส สีน้ าเงิน สีเงิน  ลายไทย  ส่วนมากใช้มีด 1 - 2 วันต่อสัปดาห์ 
ส่ังซื้อมีดทาง Internet  มีด 2 คมไม่ถนัดมือ และอันตรายส าหรับมือใหม่   ราคามีดสูงสุดท่ีเคยซื้อ 450 - 
500บาท ราคาต่ าสุดท่ีเคยซื้อ 20 - 100 บาท และเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมคือ 400 - 500 บาท ปัญหาท่ีพบ
บ่อยคือ ไม่คม ใบมีดยาวหริส้ันไป ใบมีดหัก และมีดลักษณะท่ีดีคือ  มีความคม น้ าหนักเบา..... 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจมีดแกะสลักท่ีทดลอง 
 

  
จากตาราง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอต่อการใช้มีด และมีความสะดวกในการพกพาในระดับดี
มากคือ 93.33  เปอร์เซ็นต์  ส่วนท่ีต้องปรับปรุงคือความยาวของใบมีด อยู่ท่ี 76.67 และลวดลายอยู่ท่ี   
66.67  เปอร์เซ็นต์  ส่วนข้ออื่นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะต้องปรับปรงุในโอกาสต่อไป 
 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ล าดับข้อ ค่าเฉลี่ย ) ̅)    
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความเหมาะสม 

รูปแบบการเก็บคมมีด 126 13.50 มาก 

วัสดุที่ใช้ท ามีด 126 14.24 มาก 

ลวดลายของด้ามมีด 128 13.89 ปานกลาง 

ความสะดวกในการพกพา 131 9.00 มาก 

น้ าหนักของตัวมีด 130 8.94 มากท่ีสุด 

ความยาวของใบมีด 129 9.62 มาก 

ความหนาใบมีด 133 6.45 มาก 

ความคมของใบมีด 135 5.00 มาก 

ความพอใจต่อการใช้มีด 138 3.54 มากท่ีสุด 

ลักษณะโดยรวม 135 13.50 มากท่ีสุด 
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ปัญหาของการใช้มีดแกะสลักท่ีมีในปัจจุบันคือ ไม่มีแหล่งผลิตท่ีแน่นอนและผลิตตามตามความถนัด
ของผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ผลิตเองไม่มีความเช่ียวชาญแกะสลักผักผลไม้โดยตรง เพราะฉะนั้นจึงมปีัญหา
เช่น  ด้ามมีดยาวหรือส้ันเกินไป ไม่คม เป็นสนิม หรือสีของด้ามมีดไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 

รูปแบบของมีดท่ีพึงประสงค์ของผู้ท่ีท างานแกะสลักท่ีพอสรุปได้คือ มีความคม เบาและจับถนัดมือ 
มีความยาวของใบมีดท่ีเหมาะสม และมีรูปแบบท่ีสวยงาม 

มีดแกะสลักต้นแบบท่ีผลิตจากเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ และได้ท าการทดลองความพึงพอใจการใช้
งานอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย และ

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไปดังนี้ 
 1.  สามารถน าข้อสรุปจากการวิจัยไปใช้ต่อยอดเพื่อการผลิตมีแกะสลักผักผลไม้ท่ีมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 
 2. ควรมีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากกว่านี้ ท้ังนี้ควรได้ทดลองการใช้มีดใช้มีดแกะสลักแล้ว
ปรับปรุงรูปแบบของมีดแกะสลักในหลาย ๆ ครั้ง 

ภาคผนวก 
 

รูปแบบมดีแกะสลักต้นแบบ  
 

เป็นมีดรูปแบบเสือซ่อนเล็บ คือเมื่อดึงมีดออกมาก็สามารถใช้มีดได้ท้ัง 2 ด้าม 
)ด้ามหนึ่งมี 1 คม และอีกด้ามมี 2 คม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบและลวดลายมีดต้นแบบเพ่ือการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการท าโครงงาน เรื่องการสบืค้น
โครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท่ีเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

A Comparison of Learning Achievement and Abilities to Do Projects on the 
Adaptation of His Majesty King BhumibolAdulyadej’s Royal Projects in order to 
Be Used in Daily Lives by Undergraduate Students Taught with Project-based 

Learning Approach 
 

ธณกนก เชื้อทอง1 บรรพต ชมงาม2 ปารดา เพชรมณี3 
     1 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 061-5961645Email: thanakanok.c@bu.ac.th 

 2 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 089-1179755Email: banphot.c@bu.ac.th 
3 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 089-4748339Email: parada.p@bu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (One group posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) 
ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย -เดชและ
โครงการพระราชด าริฯ 2) ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีเรียนวิชา LB214  Reasoning ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 126 คน ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และโครงการพระราชด าริฯ  , แบบประเมินความสามารถในการท า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระต่อกัน (t–test for dependent samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 

  1.จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. ความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (Mean =12.68 , 
S.D. =1.924 )  
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Abstract 

This is the quasi-experimental research (One group posttest design). The aims of this 
research were to 1) evaluate the learning outcomes of His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
quotes and royal projects by undergraduate students using the project-based learning 
approach; 2) study undergraduate students’ abilities to do projects. Samples used in this 
research were 126 undergraduate students taking LB 214 Reasoningin the third semester of 
the academic year 2016. They were selected with the purposive selection method. The 
research instruments were the tests on the project-based learning of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej’s quotes and royal projects, the assessment forms evaluating students’ 
abilities to do projects. Statistical devices used in this study were mean and standard 
deviation (S.D.),(t – test for dependent samples). The results were as follows:  

1. acomparison of learning achievement using the t-test indicated that the students 
had learning achievement after learning higher than that before learning at the 0.05 level of 
significance.   
         2. The abilities to implement the projects were at the moderate level (Mean = 12.68, 
S.D. = 1.924). 
Keywords: Project-based learning, Learning outcome, Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
quotes and royal projects 

 
1. บทน า 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยา -มินท
ราธิราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีทรงต้ังมั่น
อยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของพสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสท่ี
พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ล้วนแต่เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตบนความพอเพียงพอดี และมีภูมิคุ้มกันแก่
ชีวิตบรรดาพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสอันเนื่องด้วยชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสละ ซื่อสัตย์ 
อดทน ความกตัญญู ความสามัคคี เหล่านี้ มีคุณค่าอเนกอนันต์ หากน้อมน าอัญเชิญมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไพศาล   
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 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้อัญเชิญ
พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     มาสร้างเป็น
บทเรียนเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนนักศึกษาได้น้อมน ามาประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อความสุขสถาพรอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง ครอบครัว และส่งผลต่อความผาสุกของ
สังคมและประเทศชาติต่อไป  โดยการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องสอดคล้อง           ตามเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้     การฝึก การอบรม  การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ      การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553)  การท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอน
ท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี 21 
เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ท่ีครูควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการช้ัน
เรียนแนวใหม่ ในอันท่ีจะพัฒนาผู้เรียนท่ีเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการสอนท่ีสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติตาม
ความสนใจ อีกท้ังการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานยงัสามารถช่วยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งการเรียนรู้และปรับปรุงความรู้ท่ีได้ให้สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, (2542, 18) กล่าวว่า “โครงงานเป็นการเรียนรู้
อย่างหนึ่งท่ีต้องการให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวข้อท่ีก าลังเรียนการศึกษาค้นคว้านี้อาจท าเป็น
รายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้”(ภาวิณีโฆมานะสิน,2553)                                                        
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นแนวทาง
เลือกหนึ่งท่ีนักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาควรน าไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดย
การค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการท าโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนี้ต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ความเช่ือและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คือเช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้หลักการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนท่ีเริ่มจากให้
ผู้เรียนเลือกหรือก าหนดช่ือโครงการท่ีจะศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจการจัดท าโครงการการวางแผนการ
ด าเนินงานการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของโครงงานตามแผนท่ีวางไว้รวมทั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานผลโครงงานและน าเสนอผลของโครงงาน 
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 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยการบรรยายและการท าโครงงาน 
สอนสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในรายวิชาเลือกเสรี ได้แก่วิชาการใช้เหตุผล 
(LB 214 Reasoning) ได้เรียนรู้เข้าใจ น้อมน าแนวความคิดท่ีส าคัญจากการท าโครงการตามพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อันเป็นคุณประโยชน์ต่อ
การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังต่อสังคม ชุมชน ครอบครัว และตัวเองในอนาคตต่อไป และจากผลการทดลองนี้
ผู้วิจัยจะได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอน ในลักษณะของการสอนแบบสอดแทรกในรายวิชาอื่นๆต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อเรื่อง 
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงาน เรื่องการสืบค้นโครงการตามพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
   

3. สมมุติฐานการวิจัย 
  3.1. นักศึกษาท่ีเรียนรู้ผ่านบทเรียนเรื่อง  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช และจัดท าโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  

  3.2. นักศึกษาท่ีเรียนรู้ผ่านบทเรียนเรื่อง  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและจัดท าโครงงานมีความสามารถในการจัดท าโครงงานอยู่ในระดับดี 

 

4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีวิชาการ
ใช้เหตุผล (LB214 Reasoning) ภาคเรียนท่ี3 ปีการศึกษา 2559 Section 3011 จ านวน 126  คน 

  4.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการเรียนรู้หัวข้อเรื่อง พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ท่ีเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ได้แก่ Power Point คลิปวิดีโอ ใบงาน    และเค้าโครงการ



ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

361 
 

จัดท าโครงงาน หัวข้อ การสืบค้นโครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ   และความสามารถในการท าโครงงานเรื่องการสืบค้นโครงการตาม
พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   4.3 รูปแบบการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ (One group posttest design) ทดลองใช้เครื่องมือท่ี
อ า จ า ร ย์ คิ ด ขึ้ น  แ ล ว วั ด ป ร ะ เ มิ น ผ ลห ลั ง ก า ร ก ก ร ะ ท า นั้ น ๆ ( ป ร ะ น อ ม  บุ พ ศิ ริ , 2553) 
 
 

 

                                   R =  สุมนักเรียน หรือ ใชนักเรียนท้ังช้ัน 
                                   T =  Treatment or intervention 
                                   A =  การวัดผลหลังเรียน 

โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย4 ขั้นตอน คือการวางแผน 
(Plan: P)การปฏิบัติตามแผน ( Do: D)  การตรวจสอบผลการปฏิบัติ ( Ckeck: C) และการปรับปรุงแก้ไข 
(Action: A) ( สิทธิพล อาจอิทร์และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, 2554)   การด าเนินงานวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  วางแผนการด าเนินงาน   (Plan: P)  เป็นขั้นวางแผน  เริ่มจากการจัดท าแผนการเรียนรู้  
หัวข้อเรื่อง พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด
เกี่ยวกับพระราชด ารัสของพระองค์ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านท่ี 1  ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน        มีอุดมการณ์ใน
ส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม ด้านท่ี 2 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ด้านท่ี 
3 พระราชด ารัสท่ีเกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยการจัดท าส่ือการเรียนการ
สอนต่างๆ ได้แก่ PowerPointคลิปวิดีโอ และใบงาน  
 ขั้นที่ 2  การปฏิบัติตามแผน ( Do: D) ด าเนินการดังนี้ให้ความรู้ในชั้นเรียน หัวข้อพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และฝึกการวิเคราะห์หลังจากนั้นมอบหมายงาน โดยการ
อธิบายการจัดท าโครงงาน หัวข้อ การสืบค้นโครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและให ้Template เค้าโครงการจัดท าโครงงาน เพื่อให้
นักศึกษาทราบแนวทางในการจัดท า 

R    T    A 
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 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติ ( Ckeck: C)  หลังมอบหมายการจัดท าโครงงานไปแล้ว ประมาณ 
2 สัปดาห์ ให้นักศึกษากลับมารายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ครั้งท่ี 1 ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบเนื้องาน และ
ความเป็นไปได้ของการจัดท าให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค จึงมารายงาน
ความก้าวหน้าครั้งท่ี2 เพื่อเตรียมพร้อมในการน าเสนอ 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Action: A)หลังรายงานความก้าวหน้า ท้ัง 2 ครั้งแล้ว  นักศึกษาจะได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เตรียมน าเสนอโครงงานหน้าช้ันเรียนกลุ่มละประมาณ 
15 นาที โดยก่อนน าเสนอกลุ่มนักศึกษา จะต้องส่งเล่มรายงาน CD ท่ีบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ Power 
point คลิปวิดีโอ ท่ีให้เห็นถึงสภาพการท างาน และข้อมูลท่ีได้เรียบเรียงมาแล้วและส่ง Mind Map การน า
แนวคิด สาระส าคัญท่ีได้จากการค้นคว้า โครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมและการปฏิบัติตนฯ ท่ีได้จากการระดม
ความคิดของกลุ่มแนบมาส่งพร้อมรายงาน 

  4.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจ าแนกได้ 2  ประเภทคือ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.4.1 คือ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากการท าโครงงาน 
  4.4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
          4.4.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และโครงการพระราชด าริฯ  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  
จ านวน  40  ข้อ  ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือ  ตอบถูกได้  1 คะแนน   ตอบผิดหรือไม่ตอบได้  0 คะแนน   ผล
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( P)   อยู่ระหว่าง 0.21- 0.86  (ซึ่งตามเกณฑ์ความยากง่ายท่ีใช้ได้จะอยู่ระหว่าง  
0.20-0.80)   ค่าอ านาจจ าแนก  (r)  อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.64  (ซึ่งตามเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก ต้ังแต่ 0.20  ขึ้น
ไป) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 137-145) 

            4.4.2.2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงาน แบบรูบริกส์  (Rubrics) ประเภท
แยกองค์ประกอบ ( Analytic Score)  ได้แก่เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการท างานเป็นรายกลุ่ม เฉพาะการ
ด าเนินงานตามโครงงานและตัวเล่ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน  โดยพิจารณาการแสดงพฤติกรรมแยกเป็น 7 
ประเด็น ได้แก่ การส่งงานตรงเวลา แนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงงาน  วิธีการสืบค้นข้อมูล ความคิด
สร้างสรรค์ของเนื้องานโดยรวม ความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูล การแสดงถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Mind Map และ การน าเสนอการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  5 หมายถึงดีมาก 4 หมายถึง ดี  3 หมายถึง
ปานกลาง  2 หมายถึง พอใช้  1 หมายถึงปรับปรุง  โดยหลังจากท่ีอาจารย์ผู้สอนให้คะแนนตามประเด็นต่างๆ 
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แล้ว เมื่อรวมคะแนนตัวโครงงานได้คะแนนเท่าไร ให้น าไปเทียบเกณฑ์ ระดับคุณภาพตัวโครงงาน ดังนี้ คะแนน  
29-35 = ดีมาก (ได้คะแนนโครงงาน 20  คะแนน),  คะแนน 22-28 = ดี (ได้คะแนน 16 คะแนน) , คะแนน  
15-21 = ปานกลาง (ได้คะแนน 12 คะแนน), คะแนน  8-14 = พอใช้  (ได้คะแนน 8  คะแนน) , คะแนน  1-7 
= ปรับปรุง (ได้คะแนน 4 คะแนน) 
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  4.5.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี
วิชาวิชาการใช้เหตุผล (LB214 Reasoning) ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 ท าแบบทดสอบเรื่องพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ 
  4.5.2 รวบรวมคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ ก่อนเรียน (Pre-test) ในช้ันเรียนและ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อน าไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบกับสมมติฐาน  
  4.5.3 รวบรวมคะแนนจากการท่ีนักศึกษาท าโครงงาน หัวข้อ การสืบค้นโครงการตาม
พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประเมินความสามารถในการท าโครงงาน 
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
  4.6.1 การค านวณหาคุณภาพของแบบทดสอบ เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ ด้วยการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r)   
  4.6.2 น าผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนผ่านบทเรียนเรื่องพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ  มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีนี้กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples)    ใช้การ
ทดสอบสองกลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน (Paired- Samples t-Test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ของตัว
แปรท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว แต่ท าการทดสอบ หรือวัดสองครั้งคือ ค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนคะแนนแตกต่างกันหรือไม่  
 
5.ผลการวิจัย 
 สามารถสรปุผลการวิจัยตามล าดับได้ดังนี้ 
  5.1 ใช้การทดสอบสถิติ t – test for dependent samples เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการน าผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ 
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  ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและโครงการพระราชด าริฯ ก่อนและ
หลังการเรียน 

* p<.05 
 
  จากตารางท่ี 1 นักศึกษามีผลการทดสอบความรู้เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการพระราชด าริฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
  5.2 ความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงงานเรื่อง การสืบค้น
โครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N x̄ S.D. T Sig. 

ก่อนเรียน 93 19.60 5.358 - 4.875 

 

.000 
หลังเรียน 93 22.17 5.061 



ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

365 
 

ตารางท่ี 2  ผลประเมินความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี         ในโครงงานเรื่อง 
การสืบค้นโครงการตามพระราชด าริ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย -เดช เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
กลุ่มที ่ โครงงาน ( 20 คะแนน) การประเมิน

ความสามารถ 
กลุ่มที่โครงงาน (20) การประเมิน  

ความสามารถ 
1 12 ระดับปานกลาง 27           12 ระดับปานกลาง 
2 12 ระดับปานกลาง 28           12 ระดับปานกลาง 
3 12 ระดับปานกลาง 29           16  ระดับดี 
4 12 ระดับปานกลาง 30           12 ระดับปานกลาง 
5 12 ระดับปานกลาง 31           12 ระดับปานกลาง 
6 12 ระดับปานกลาง 32           12 ระดับปานกลาง 
7 12 ระดับปานกลาง 33           12 ระดับปานกลาง 
8 12 ระดับปานกลาง 34           12 ระดับปานกลาง 
9 12 ระดับปานกลาง 35           12 ระดับปานกลาง 
10 12 ระดับปานกลาง 36             8 ระดับพอใช้ 
12 12 ระดับปานกลาง 37            12 ระดับปานกลาง 
12 12 ระดับปานกลาง 38            16 ระดับดี 
13 12 ระดับปานกลาง 39            12 ระดับปานกลาง 
14 12 ระดับปานกลาง 40            12 ระดับปานกลาง 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

12 
12 
16 
12 
12 
8 
16 
16 
12 
16 
16                     
16 

ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับพอใช้ 
ระดับดี 
ระดับดี 
ระดับปานกลาง 
ระดับดี 
ระดับดี 
ระดับดี 

41            16 
42            16 
43            12  
44            12  
45            12  
46            12  
47            12  
 

ระดับดี 
ระดับดี 
ปานกลาง  
ปานกลาง         
ปานกลาง   
ปานกลาง   
ปานกลาง                                                

ค่าเฉลี่ย 
( Mean) 

12.68 ภาพโดยรวม 
ระดับปานกลาง 

  

ค่า S.D. 1.924    
   
 
   สรุปผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานได้ว่า  การด าเนินงานตัวโครงงานนักศึกษาท าได้
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ในระดับปานกลาง (Mean = 12.68, S.D. 1.924) ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ท่ีผลของความสามารถในการ
ท าโครงงานอยู่ในระดับดี  
 
6. การอภิปรายผล 
             จากการเรียนการสอน   เรื่องพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-เดช
และโครงการพระราชด าริฯ มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้              
  6.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความรู้เรื่องโครงการตามพระราชด าริ หลังจากท่ีได้
เรียนรู้โดยบรรยาย และการจัดท าโครงงานหัวข้อการสืบค้นโครงการตามพระราชด าริ                    ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และได้มีการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีท าข้อสอบวัดความรู้ จ านวน 40 ข้อ พบว่านักศึกษามีผลการทดสอบความรู้ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การท่ีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นน่าจะเกี่ยวเนื่องจาก
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก
ประเด็นท่ีศึกษา จากความสนใจของตัวนักศึกษาเอง ในท่ีนี้คือ นักศึกษาได้เข้าใจความรู้ เกี่ยวกับพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความรู้เรื่องโครงการตามพระราชด าริ  ซึ่งนักศึกษา
ได้รับจากการบรรยาย การได้จัดท าโครงงาน ซึ่งต้องใช้การค้นคว้า อ่านเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แล้วสรุปความรู้ท่ีได้
ออกมาเป็น Mind Map โดยน าแนวคิด สาระส าคัญท่ีได้จากการค้นคว้า โครงการตามพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พร้อมยกตัวอย่าง
พฤติกรรมและการปฏิบัติตน  ท่ีได้จากการระดมความคิดของกลุ่ม ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ท่ีได้จากการค้นคว้า ฝึกวิเคราะห์แลกเปล่ียน ระดมความคิด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประกิจ ณ 
สมบูรณ์ (2552) เรื่องการสอนวิชาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  โดยยึดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ท่ีพบว่า นักศึกษาสามารถออกแบบวิธีการน าเสนอ ได้น่าสนใจ ได้แก่ ในรูปแบบของสารคดี หนัง
ส้ัน รายการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว รูปแบบ role play รูปแบบ Brochure และน าเสนอในรูปแบบของ
โปรแกรม Flip Album  นอกจากนี้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการทรงงานท่ีปรากฏในโครงการพระราชด าริต่างๆ 
มากขึ้น 

 

  6.2 ด้านความสามารถในการท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงงานเรื่อง   การสืบค้น
โครงการตามพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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   ผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงาน สรุปได้ว่าการด าเนินงานตัวโครงงาน นักศึกษาท าได้
ในระดับปานกลาง ( Mean = 12.68 , S.D. 1.924 )  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ท่ีผลของความสามารถใน
การท าโครงงานอยู่ในระดับดี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานตามโครงงานนักศึกษา เป็นการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งค้นคว้าต่างๆซึ่งเป็นเชิงเอกสาร ไม่ได้สัมผัสข้อมูลจริงท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานและเห็นการ
บริหารงานของแต่ละโครงการตามพระราชด าริ ไม่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานสามารถส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้เพิ่มข้ึนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิ
รัตน์  รุ่งหัวไผ่  ( 2549)  ท่ีศึกษาความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 2 จากการศึกษาพบว่า จากการจัด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเน้นใหนักเรียนได้ค้นควาและศึกษาดวยตนเอง 
ลงมือปฏิบัติ ตามความถนัดและความสนใจ ท าให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด นักเรียนสามารถแกปญหาไดอย
างไมจ ากัด ความคิดไมถูกปดกั้น นักเรียนได้รวมกันแกปญหา จึงส่งผลใหนักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ การศึกษา
ค้นคว้าตอไป 

       7.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความหลากหลาย และ     เน
นใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง ลงภาคสนามสัมผัสพื้นท่ีจริง เพราะจะท าใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ได้อย่าง
รวดเร็วและแมนย า และท าใหนักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการตางๆ ท่ีจะส่งผลตอการต่อการเรียนรตูอไป 

   7.1.2  การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ถ้า
ครูผู้สอนใหโอกาสนักศึกษาไดคิด สืบเสาะหาความร ู และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยครู       ผูสอนเป
นเพียงผูให้ค าปรึกษาและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา ซึ่งจะสงผลให้นักศึกษาสามารถท าโครงงานได้ในระดับท่ี
สูงขึ้น และยังสงผลใหนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
   7.2 ข้อแสนอแนะในการท างานวิจัยต่อไป  1) ควรมีการศึกษาวิจัยในรายวิชาอื่น เพื่อให้ตระหนักถึง
การเรียนการสอนแบบโครงงานให้มากขึ้น 2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนท่ีใช้โครงงานเป็นฐานประกอบด้วย       
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 27 คน ผู้วิจัยท าการทดลอง
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น และท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน หลังจากนั้นให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน น าผลคะแนนมาหาประสิทธิภาพของชุด
แบบเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของชุดแบบเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 
86.42/85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 85/85 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยชุด
แบบเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ :  อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ 

 
Abstract 

 
 The purposes of the research were to develop an Adaptive Web Based Instruction 
Case Study for Topics of Memory in the Subject of Computer Organization and 
Architecture for Bachelor Degree students, Faculty of Technical Education, The 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, based on 85/85 criteria and analyses 
the leaning achievement of the students after by using Adaptive Web Based Instruction. 
 The sample was 27 bachelor degree students from program in Computer 
Engineering, faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi sampling by using simple random sampling. The researcher using the 
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experiment by let the students do the pretest, and then study the training kit. After that, 
let the students do the exercise and the posttest and calculated the efficiency of the 
training kit and analysed the learning achievement. 
 The result revealed that the efficiency of the training kit was efficient at 
86.42/85.19, which was higher than the hypothesis. Moreover, after learning by using the 
Adaptive Web Based Instruction, the students had increases their learning achievement at 
the significant level of 0.05. 
 
Keywords : Adaptive Web Based Instruction 

 
 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   (Computer Organization 

and Architecture) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นรายวิชาหนึ่งอยู่ในกรอบการจัดขอบเขตองค์ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การจัดการ
เรียนการสอนเป็นแบบบรรยายร่วมกับส่ือการสอนประเภทแผ่นโปร่งใส ส่ือพาวเวอร์พ้อยต์ และกระดาน 
เนื้อหารายวิชากล่าวถึงระบบการท างานภายในท่ีซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล
กลาง (Central Processing Unit: CPU) หน่วยความจ า (Memory) หน่วยติดต่ออุปกรณ์ภายนอก (Input 
and Output Module) และหน่วยรับส่งข้อมูล (System Bus) หน่วยการท างานเหล่านี้มีส่วนประกอบ
ย่อยๆ ลักษณะเป็นวงจรดิจิทัลขนาดเล็กจ านวนมาก ดังนั้นในการสอนจ าเป็นจะต้องอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ
ถึงกระบวนการขั้นตอนวิธี และลอจิกภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถน ามาแสดงให้นักศึกษาเห็นการ
ท างานจริงได้ จึงเป็นการยากท่ีผู้เรียนจะสามารถท าความเข้าใจได้ในเวลาอันส้ัน และเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้
มากขึ้น ผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการถามตอบ และให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดและจินตนาการตาม
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้ันตอนวิธีและร่วมวิเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีผู้เรียนบางส่วนท่ี
ยังคงจินตนาการไม่ได้และท าแบบทดสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ 

เนื้อหาเรื่องหน่วยหน่วยความจ า (Memory) เป็นเรื่องหนึ่งท่ีมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื้อหา
กล่าวถึงอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเก็บข้อมูล การจัดโครงสร้างอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น         
การตรวจสอบข้อมูลท่ีผิดพลาดระหว่างเก็บข้อมูล จากการสังเกตและเก็บผลการสอบในภาคการศึกษา       
ท่ีผ่านมาปรากฏว่าจากนักศึกษาจ านวนไม่ถึงครึ่งท าคะแนนสอบในเรื่องนี้ได้เกิน 50  % พบว่าสาเหตุของ
ปัญหามาจากหลายด้าน คือ จากพื้นฐานของผู้เรียน การมีส่วนร่วมกับช้ันเรียน ส่ือการสอน และปัจจัย
เอื้ออ านวยอื่นๆ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเหมาะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีตอบสนองการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนแล้วท าแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ ผลการทดสอบจะเป็นตัวป้อนกลับเข้าสู่ระบบว่าผู้เรียนยังขาดความ
เข้าใจในหัวข้อใด ผู้เรียนจะต้องเรียนซ้ าเรื่องเดิมอีกครั้ง ซึ่งระบบจะปรับการให้เนื้อหาบทเรียนใหม่ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล แต่ส าหรับผู้เรียนท่ีสอบผ่านก็สามารถเรียนในหัวข้อถัดไปได้เลย 
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ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาเรื่องหน่วยความจ าได้ดีรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถทบทวน
เนื้อหาได้ตามความสามารถ ความต้องการของแต่ละบุคคล เวลาใดและสถานท่ีใดก็ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ เรื่องหน่วยความจ า  วิชาโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ ก รณีศึกษา เรื่อง
หน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี          
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ท่ีพัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ 85/85 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
แล้วสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี      
ระดับ .05 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์              
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 27 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง 

2. การศึกษาข้อมูล โดย 1) ศึกษาหลักการและวิธีการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต
แบบปรับเหมาะ และ 2) ศึกษาเนื้อหารายวิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเนื้อหาของบทเรียน  ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชาดังนี้คือ  สถาปัตยกรรมของระบบ
คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการและแนวความคิดในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  หลักการ
ท างานของหน่วยการท างานต่างๆ หน่วยรับส่งข้อมูล การเกิดวงรอบค าส่ัง การขัดจังหวะ รูปแบบการเข้าถึง
ข้อมูล หน่วยความจ าภายใน หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าภายนอก การจัดการหน่วยความจ า หน่วย
ติดต่ออุปกรณ์ภายนอก เทคนิคการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก หน่วยประมวลผลกลาง การค านวณเลขจ านวน
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เต็ม และทศนิยม ลักษณะของชุดค าส่ัง แอดเดรสซิ่งโหมด การท างานของหน่วยความคุม ค าส่ังการท างาน
แบบสายท่อ ค าส่ังการท างานแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบซิสก์และริสก์  ตัวประมวลผลแบบขนาน       
การเช่ือมต่อมัลติโปรเซสเซอร์ 

จากค าอธิบายรายวิชาสามารถสรุปเป็นขอบเขตเนื้อหาบทเรียนท่ีจะทดลองได้ดังนี้ 
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

1) ความหมายของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
2) ความหมายของการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
3) โครงสร้างเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์ 
4) หน้าท่ีการท างานของคอมพิวเตอร์ 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 
1) การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ยุคต่างๆ 
2) แนวความคิดในการออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละยุค 

การเช่ือมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1) ความรู้พื้นฐานของการรับส่งข้อมูล 
2) โครงสร้างของการรับส่งข้อมูล 
3) หน้าท่ีการท างานของระบบบัส 
4) สถาปัตยกรรมพีซีไอ 

หน่วยความจ าแคช 
1) ความรู้พื้นฐานของระบบหน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ 
2) การท างานของหน่วยความจ าแคช 
3) วิธีการออกแบบหน่วยความจ าแคช 

หน่วยความจ าภายใน 
1) หน่วยความจ าแบบสารกึ่งตัวน า 
2) การจัดวางโครงสร้างหน่วยความจ า 
3) การแก้ไขข้อผิดพลาดของการเก็บข้อมูลในหน่วยความจ า 

หน่วยความจ าภายนอก 
1) หน่วยความจ าแบบจานแม่เหล็ก 
2) การจัดหน่วยความจ าแบบเรด 
3) หน่วยความจ าแบบแสงสะท้อน 
4) หน่วยความจ าแบบแถบแม่เหล็ก 

หน่วยควบคุมการน าข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก 
1) ความหมายของอุปกรณ์ภายนอก 
2) การท างานของหน่วยควบคุมการน าข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก 
3) เทคนิควิธีการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก 

หน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ 
1) หน้าท่ีการท างานของหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก 
2) การแทนค่าตัวเลขจ านวณเต็ม 
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3) การบวกเลขจ านวนเต็มของหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก 
4) การลบเลขจ านวนเต็มของหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก 
5) การคูณเลขจ านวนเต็มของหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก 
6) การหารเลขจ านวนเต็มของหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก 
7) การแทนค่าตัวเลขจ านวนจริง 
8) การค านวณเลขจ านวนจริง 

คุณลักษณะและหน้าท่ีการท างานของชุดค าส่ัง 
1) คุณลักษณะของภาษาเครื่อง 
2) ชนิดของตัวถูกด าเนินการ 
3) ชนิดของการด าเนินการ 

การก าหนดต าแหน่งของตัวถูกด าเนินการ 
1) วิธีการก าหนดต าแหน่ง 
2) รูปแบบของค าส่ังเครื่อง 

3. ก าหนดหัวข้อจากการวิเคราะห์หัวข้อส าคัญท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ รายวิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อและ
หัวข้อย่อย พบว่าบทเรียนท่ีเหมาะสมในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับ
เหมาะ คือเรื่องหน่วยความจ า เนื่องจากเป็นบทเรียนท่ีมีความซับซ้อนมาก เนื้อหาเป็นนามธรรม และในการ
เรียนการสอนแบบเดิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบทเรียนนี้น้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยความจ าแคช (Cache Memory) 
1) ความหมายของหน่วยความจ าแคช  
2) ลักษณะพื้นฐานของหน่วยความจ าแคช 
3) องค์ประกอบในการออกแบบแคช 

หน่วยความจ าภายใน (Internal Memory) 
1) ความหมายของ RAM 
2) ชนิดของ RAM 
3) ความแตกต่างระหว่าง SRAM และ DRAM 
4) ความหมายของ ROM 
5) ชนิดของ ROM 
6) ความผิดพลาดของหน่วยความจ าภายในและการแก้ไขข้อผิดพลาด 

หน่วยความจ าภายนอก (External Memory) 
1) หน่วยความจ าแบบจานแม่เหล็ก (Hard disk) 
2) หน่วยความจ าแบบเรด (RAID) 
3) หน่วยความจ าแบบแสงสะท้อน (Optic) 
4) หน่วยความจ าแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic) 
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4. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหัวข้อเรื่อง  เพื่อระบุถึงพฤติกรรมท่ีต้องการให้ผู้เรียน
เปล่ียนแปลงหลังจากผ่านการเรียนในหัวข้อเรื่องนั้นๆ แล้ว เนื่องจากหัวข้อเรื่องในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนอินเทอร์เน็ตแบบจ าลองสถานการณ์ รายวิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นี้เป็นวิชา
ทางทฤษฎี ดังนั้นลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู้จึงอยู่ในด้านความสามารถทางสติปัญญาเป็นหลัก      
ผู้วิจัยได้ประเมินความส าคัญของหัวข้อเรื่อง  ก าหนดระดับความส าคัญของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลการประเมินดังกล่าว มาท าการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและก าหนดน้ าหนัก
คะแนนแทนความส าคัญของวัตถุประสงค์  

5. การก าหนดแบบแผนการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design คือรูปแบบท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการทดสอบเรียน ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วทดสอบหลังเรียนทันที ซึ่งมีลักษณะการทดลองครั้งนี้ คือ 

1) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเตรียมส าหรับการทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนอินเทอร์เน็ต 

2) ก่อนเรียนบทเรียน ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3) เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต แล้วท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
4) เมื่อเรียนครบเนื้อหาแล้ว ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ผลการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน กับแบบทดสอบรวมจะถูกน ามาใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียน (E1/E2) และผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียนใช้ในการหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ 
(Matched-paired t-test) ซึ่งถ้าหากแตกต่างกัน ก็แสดงว่าเป็นผลจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อน สอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest 
Design) 

กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนเรียน การทดลอง การทดสอบหลังเรียน 
E O1 X O2 

E แทนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
X  แทนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
O1 แทนการทดสอบก่อนบทเรียน 
O2 แทนการทดสอบท้ายบทเรียน 
 

6. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่อง
หน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีข้ันตอนดังนี้ 

6.1 เขียนแผนภูมิระดมสมอง แสดงดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนภูมิระดมสมองวิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
6.2 เขียนแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา เพื่อเรียงล าดับการน าเสนอเนื้อหาบนบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหาเรื่องหน่วยความจ า 

6.3 เขียนผังไหลการด าเนินเนื้อหาบทเรียน มีข้ันตอนการน าเสนอเนื้อหาอย่างไรบ้าง และเงื่อนไข
ในการเรียนท่ีผู้เรียนจึงต้องเรียนซ้ าในเนื้อหาเดิม มีลักษณะการด าเนินเนื้อหาดังภาพที่ 3 

ภาพที ่3 แผนภูมิโครงข่ายเน้ือหาเรื่องหน่วยความจ า 
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ภาพที่ 3 (ต่อ) ผังไหลการด าเนินเนื้อหาบทเรียน 
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ภาพที่ 3 (ต่อ)   ผังไหลการด าเนินเนื้อหาบทเรียน 
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ภาพที่ 3 (ต่อ)   ผังไหลการด าเนินเนื้อหาบทเรียน 

 
6.4 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามขั้นตอนของบทด าเนินเรื่อง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ 

ดังนี้ 
6.4.1 ส่วนน าเสนอเนื้อหา ใช้กราฟิกและอนิเมช่ันประกอบในการน าเสนอเนื้อหา        

เพื่อเปล่ียนความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้โปรแกรม Adobe Flash สร้างบทเรียน 
การใช้โปรแกรม Adobe Flash สร้างบทเรียนจ าแนกออกเป็น 2 หน้าท่ีด้วยกัน คือ 

1) ระบบนิพนธ์บทเรียน โปรแกรม Adobe Flash เป็นโปรแกรมท่ีสามารถสร้าง
ภาพกราฟฟิกและอนิเมช่ันลักษณะการสร้างภาพเป็นเฟรม และน าเสียงบรรยายประกอบกับเนื้อหาได้     
จากคุณสมบัตินี้จึงใช้โปรแกรม Adobe Flash สร้างส่วนของการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ เช่น แสดงขั้นตอน
การบวกและการลบ แสดงอนิเมช่ันการเล่ือนบิตประกอบค าบรรยาย เป็นต้น 

2) ภาษานิพนธ์บทเรียน ใช้ภาษา Action Scrip ท่ีอยู่ภายใน Adobe Flash      
เป็นภาษาท่ีเขียนเพื่อควบคุมบทเรียนให้การด าเนินเนื้อหาเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด ใช้ในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ และแบบฝึกหัดระหว่างเรียน น าค่าตัวแปรไปแทนค่าในสูตรจากทฤษฎีท่ีได้เรียนมาก่อนหน้านี้ 
แล้วแสดงขั้นตอนและผลลัพธ์ให้ผู้เรียนได้เห็น และมีความเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น  
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6.4.2 ส่วนบริหารจัดการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต จากท่ีได้ท าการศึกษาการใช้งาน
ระบบจัดการการเรียน Moodle จึงได้ท าการติดต้ังและจัดการดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ติดต้ังโปรแกรม Appserv ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีท างานด้วย
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server เพื่อท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถท างานเป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ในขณะเดียวกันการติดต้ังโปรแกรม Appserv จะท าการติดต้ังระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL และภาษาสคริปต์ PHP อย่างอัตโนมัติด้วย ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เป็นความต้องการ
เบ้ืองต้นของระบบจัดการการเรียน Moodle 

2) ติดต้ังระบบจัดการการเรียน Moodle โดยการน าไฟล์ติดต้ังท่ีมีลักษณะเป็นไฟล์
ท่ีถูกบีบอัดอยู่ ท าการแตกไฟล์ออกในโฟลเดอร์ท่ีเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นหน้าหลักของการแสดงผลหน้าเว็บ    
ในการติดต้ังส าหรับการวิจัยครั้งนี้ท าการแตกไฟล์ในโฟลเดอร์ C:\Appserv\www\ หลังจากนั้นเข้าสู่หน้า
เว็บด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ตามต าแหน่ง หน้าแรกของเว็บคือหน้าการติดต้ังระบบจัดการการเรียน ผู้ติดต้ัง
จะต้องท าการป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบ เช่น ช่ือฐานข้อมูล ช่ือและรหัสผ่านของผู้จัดการระบบ 
(Administrator) เป็นต้น เมื่อป้อนข้อมูลต่างๆ เสร็จส้ิน ระบบจะสร้างฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและเข้าสู่หน้า
แรกของระบบจัดการการเรียน 

3) สร้างประเภทวิชาและสร้างรายวิชา โดยก าหนดหัวข้อการเรียนตามวัตุประสงค์
การเรียนรู้ แล้วน าไฟล์น าเสนอบทเรียนและไฟล์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นส่งเข้าสู่ระบบ 

4) สร้างคลังข้อสอบ ในการสร้างคลังข้อสอบได้น าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้
วิเคราะห์แล้วป้อนเข้าสู่ระบบ จากนั้นน าข้อสอบท่ีผ่านการหาคุณภาพแล้วมาป้อนใส่คลังข้อสอบตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ จากนั้นแยกข้อสอบให้อยู่ในส่วนต่างๆ เป็นข้อสอบก่อนเรียน ข้อสอบท้าย
บทเรียน และข้อสอบหลังเรียน 

5) ก าหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้สมัครเข้าสู่ระบบและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
รายวิชา ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและท าแบบทดสอบชุดต่างๆ ได้ 

แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการน าเสนอเนื้อหาเรื่องไดนามคิแรม 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการน าเสนอเนื้อหาเรื่องการหาค่าความผิดพลาดของหน่วยความจ า 

 
7. ทดลองใช้บทเรียน 

การวิจัยครั้งนี้หลังจากท่ีผู้วิจัยด าเนินการติดต้ังระบบจัดการเรียนการสอนลงในคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายภายใต้ระบบเครือข่ายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ก าหนดช่องทางการติดต่อเป็น http://203.158.105.1/memory/ มีข้ันตอนของการทดลองใช้บทเรียนดังนี้ 

1) การทดลองใช้ขั้นต้น เป็นการทดลองใช้และพิจารณาโดยผู้วิจัยเอง พิจารณาจากการ
ท างานของระบบ ความเหมาะสม วัตถุประสงค์ เนื้อหาบทเรียน การด าเนินกิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผล โดยท าการตรวจสอบการท างานของระบบให้เป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนด 

2) น าบทเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้กับผู้ท่ียังไม่เคยเรียนในรายวิชานี้จ านวน 3 คน เพื่อศึกษา
สภาพการใช้งานของผู้เรียน โดยด าเนินการให้มีการใช้งานท่ีเหมือนกับสภาพจริง ภายหลังเสร็จส้ินให้ผู้เรียน
ตอบแบบสอบถาม แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามมาใช้ในการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผล
จากการทดลองใช้บทเรียนโดยผู้เรียนได้ผลดังตารางท่ี 3-2 ผลจากการประเมินโดยใช้บทเรียน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.641 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.466 โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

3) ท าการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องและมี
ความเหมาะสม 
 ผลการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้ใช้บทเรียน 

รายการ 
ผลการประเมิน 

1 2 3  S.D. ความหมาย 
1.  เนื้อหาและการด าเนินเร่ือง       
 1.1  ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 1.2  ล าดับข้ันในการน าเสนอเนื้อหา 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 1.3  ความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรม 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 1.4  ความน่าสนใจในการด าเนินกิจกรรม 5 4 4 4.33 0.58 ดี 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

1 2 3  S.D. ความหมาย 
2.  ภาพ ภาษา และเสียง       
 2.1  ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
 2.2  ความน่าสนใจเกี่ยวกับกราฟฟิคท่ีใช้ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
 2.3  ความน่าสนใจเกี่ยวกับภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้ 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 2.4  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในบทเรียน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 2.5  เสียงดนตรีที่ใช้ประกอบบทเรียน 5 4 4 4.33 0.58 ดี 
 2.6  เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบบทเรียน 4 5 4 4.33 0.58 ดี 
3.  ตัวอักษรและสี       
 3.1  รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการน าเสนอ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
 3.2  ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้ 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
 3.3  สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4 5 4 4.33 0.58 ดี 
 3.4  สีของพื้นหลังบทเรียน โดยภาพรวม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
 3.5  สีของภาพกราฟฟิค โดยภาพรวม 5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 
4.  แบบทดสอบ       
 4.1  ความชัดเจนของค าส่ังในแบบทดสอบ 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
 4.2  ความน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการโต้ตอบกับ   

แบบทดสอบ  เช่น ใช้เมาส์คล้ิก  การเล่ือน
เมาส์ 

4 5 4 4.33 0.58 ดี 

 4.3  วิธีรายงานและสุปผลคะแนนของแบบทดสอบ 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
5.  การจัดการบทเรียน       
 5.1  ความน่าสนใจในการน าเสนอช่ือเรื่องของ  
           บทเรียน 

5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

 5.2  ความน่าสนใจในวิธีการควบคุมบทเรียน  
           เช่น การใช้เมาส์  การใช้แป้นพิมพ์ 

5 4 5 4.67 0.58 ดีมาก 

 5.3  ความสะดวกในการใช้บทเรียน 4 5 5 4.67 0.58 ดีมาก 
 5.4  ความชัดเจนของค าส่ังการใช้งานของบทเรียน 5 4 4 4.33 0.58 ดี 
 5.5  ความสมบูรณ์ของส่ิงอ านวยความสะดวกของ 
          บทเรียน เช่น ค าช้ีแนะเพื่อด าเนินการ
บทเรียน   
          ในขั้นต่อไป 

5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 

   5.6  ความน่าสนใจของหน้าจอภาพโดยรวม 4 5 4 4.33 0.58 ดี 
 5.7  ความน่าสนใจของวิธีการโต้ตอบบทเรียน 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
 5.8  ความน่าสนใจชวนให้ติดตามบทเรียน 5 5 4 4.67 0.58 ดีมาก 
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8. การทดลองใช้จริง เป็นการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย
ตามแบบแผนการทดลองท่ีได้ออกแบบไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คนท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบจัดการเรียน 
และสมัครเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

2) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ผ่านระบบจัดการเรียนจ านวน 15 ข้อตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด ระบบท าการบันทึกผลการท าแบบทดสอบปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 7.37 คะแนน นอกจากนี้
ระบบได้ท าการบันทึกผลการสอบในแต่ละรายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนต่อไป 

3) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ระหว่างเรียนด้วยบทเรียนในแต่ละหัวข้อนักศึกษาจะต้องท ากิจกรรมและท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนเก็บ
คะแนนระหว่างเรียนเพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

4) ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว
ท าการวัดผลการเรียนของผู้เรียนทุกวัตถุประสงค์อีกครั้ง ด้วยการใช้แบบทดสอบอีกชุดจ านวน 15   ข้อ      
ให้ผู้เรียนท าผ่านระบบจัดการเรียนและท าการบันทึกผลเพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

9. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล น าข้อมูลผลจากการท าแบบทดสอบทุกฉบับมาวิเคราะห์
เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ 85/85     
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในข้อนี้ท าได้โดยการหาค่าเฉล่ียของผลการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักนักศึกษา หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์แล้วสูงขึ้น  เป็นอย่างน้อย  เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การทดสอบสมมติฐานในข้อนี้ท าได้โดยการใช้สูตร t-test แบบ 
dependent เปรียบเทียบผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา  เรื่อง
หน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามข้ันตอนดังท่ีกล่าวใน
บทท่ี 3 โดยน าบทเรียนท่ีสร้างขึ้นน าเสนอ ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีก าหนดท่ีอยู่ส าหรับการ
เช่ือมต่อเพื่อใช้งานระบบคือ http://203.158.105.1/memory มีลักษณะการแสดงผลดังภาพที่ 6 

 

http://203.158.105.1/memory%20มีลักษณะการแสดงผลดังภาพที่%206
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ภาพที่ 6 เมนูเข้าสู่บทเรียน 

 
จากภาพท่ี 6 เป็นหน้าเมนูเข้าสู่บทเรียนจ าแนกตามหัวข้อการเรียนรู้ 4 หัวข้อ ได้แก่ หน่วยความจ า

แคช หน่วยความจ าภายใน หน่วยความจ าภายนอก และการดาวน์โหลดเอกสาร  
 

 
ภาพที่ 7 การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องวิธีการในการเข้าถึงหน่วยความจ าแบบตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 8 การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องวิธีการในการเข้าถึงหน่วยความจ าแบบแอสโซซิเอทีฟ 
จากภาพท่ี 7 และ ภาพที่ 8 เป็นการน าเสนอวิธีการเข้าถึงหน่วยความจ าในรูปแบบต่างๆ น าเสนอเป็น

ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อแสดงให้เห็นการท างานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
เนื่องจากในการท างานจริงเป็นลักษณะท่ีอยู่ภายในตัวหน่วยความจ า ไม่สามารถเห็นได้ขณะท่ีก าลังเข้าถึง
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ข้อมูล ดังนั้นการน าเสนอด้วยภาพเคล่ือนไหวจึงสามารถท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้นกว่า
การใช้ส่ือแบบภาพนิ่ง  

 

 
ภาพที่ 9 การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องโครงสร้างล าดับข้ันของหน่วยความจ า 

 
จากภาพท่ี 9 เป็นการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องโครงสร้างล าดับข้ันของหน่วยความจ า แสดงให้เห็น

ความแตกต่างของหน้วยควมจ าแต่ละประเภทท่ีใช้งานอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีความแตกต่างกันท้ัง
ประสิทธิภาพในการท างานและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง  

 

 
ภาพที่ 10 การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องหน่วยความจ าแคช 

 
จากภาพท่ี 10 เป็นการน าเสนอเรื่องลักษะณะการรับและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าหลักกับ

หน่วยความจ าแคช ซึ่งหน่วยความจ าท้ังสองชนิดมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน แต่ต้ องรับส่งข้อมูลกัน จึงมี
เทคนิคและวิธีการในการรับส่งข้อมูลท่ีมีความยากในการเรียนรู้ แต่การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
สามารถเข้าใจการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าท้ังสองได้ดียิ่งขึ้น 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ 
กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาขึ้น 

จากสมมติฐานข้อท่ี 1 ของการวิจัยก าหนดไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ 85  /8 5 เมื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าเร็จตาม
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กระบวนการและได้ทดลองใช้กับผู้เรียนแล้วนั้น น าผลการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียนมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว ได้ผลปรากฏดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ 
กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
ท้ายบทเรียน 27 15 12.96 86.42 
หลังการเรียน 27 15 12.78 85.19 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ 
กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 85/85 มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบปรับเหมาะ เป็นบทเรียนท่ีตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี 
ระบบของบทเรียนสามารถปรับการให้เนื้อหาได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการ
เรียนสูง เมื่อเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบปรับเหมาะ ระบบของบทเรียนจะให้เนื้อหาอย่างรวดเร็ว ผู้เรียน
สามารถเรียนจบได้ก่อนผู้เรียนคนอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายระหว่างการเรี ยนรู้ด้วยบทเรียน        
แต่ส าหรับคนท่ีเรียนรู้ช้า บทเรียนจะให้เนื่อหาอย่างละเอียด และให้ท าแบบฝึกหัดบ่อยๆ และวัดความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้และผ่านเกณฑ์ แสดงว่าผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนแล้ว จึงสามารถเรียนรู้ในบทถัดไปได้ แต่ระยะเวลาในการใช้บทเรียนอาจจะ
มากกว่าคนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงกว่า 

3. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ท่ีพัฒนาขึ้น 

จากสมมติฐานข้อท่ี 2 ของการวิจัยก าหนดไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากท่ี
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชา
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แล้วสูงขึ้น  เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ได้ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการน าผลการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏผลดังตาราง
ท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน   

แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน 
(n) 

คะแนนเฉลี่ย 
 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

t 

ก่อนเรียน (O1) 27 7.37 1.275 
26.828* 

หลังเรียน (O2) 27 12.78 1.281 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน และมีค่าทีเท่ากับ 26.828 จึงสรุปได้ว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

385 
 

ปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษา 
สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม จากผู้เรียนท่ีท าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนได้ต่ ามาก 
เมื่อเรียนด้วยบทเรียนดังกล่าวแล้วท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน มีคะแนนสูงขึ้นมากทุกคน เพราะบทเรียน
ดังกล่าวสามารถตอบสนองความแตกต่างทางการเรียนของแต่ละบุคคลได้ดี  

 
สรุปผล  

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่อง
หน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนทุกบทและค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E1/E2) เท่ากับ 86.42/85.19 สูงกว่า
เกณฑ์ 85/85 ผลลัพธ์สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ้แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวเป็น
บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักนักศึกษา หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
แล้วสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ผลการทดลองพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 7.37 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน และค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 12.78 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 15 คะแนน  

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ
ปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สามารถอภิปราย
ผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. จากสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 ก าหนดไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ 85/85 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐานของบทเรียนวิชาปฏิบัติ      
วิชาประลอง หรือวิชาทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ ควรก าหนดไว้ระหว่างร้อยละ 80-85 (มนต์ชัย,2545: 329-330) จาก
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ในสมมติฐาน
ของการวิจัย เป็นผลมาจากลักษณะของเนื้อหาในรายวิชานี้  เนื้อหากล่าวถึงกระบวนการภายใน
หน่วยความจ า ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจ ซึ่งลักษณะเนื้อหามีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ระหว่างเรียนใน
แต่ละบทผู้เรียนท าคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียนได้มากคิดเป็นค่าเฉล่ียมีคะแนนเท่ากับ  12.96 คิดเป็น
ร้อยละ (E1) เท่ากับ 86.42 เนื่องจากการให้เนื้อหาแบบปรับเหมาะท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถท าคะแนนได้
สูง และเมื่อเรียนจบในแต่ละบทได้ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนทันที ความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวผู้เรียนยังคงจ า
ได้อยู่ จึงท าให้คะแนนในส่วน E1 นี้มีคะแนนสูง เมื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหัวข้อต่อไปจนจบทุกบทเรียน 
แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนรวมของทุกบทอีกครั้ง ค่าเฉล่ียของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 
12.78 คิดเป็นร้อยละ (E2) มีค่าเท่ากับ 85.19 ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีท าได้มีค่าน้อยลงกว่าค่าคะแนน E1 
เล็กน้อย เนื่องจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นการท าแบบทดสอบท้ังหมดต้ังแต่เนื้อหาบทเรียนแรก 
ความคงทนในการจดจ าเนื้อหาบทเรียนตอนต้นลดลงท าให้คะแนนในส่วนนี้น้อยกว่าคะแนนเฉล่ีย E1 แต่
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คะแนนเฉล่ียท้ังสองส่วนสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ตามท่ีก าหนดในสมมติฐานของการวิจัยจึงสรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

2. จากการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักนักศึกษา หลังจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนอินเทอร์เน็ตแบบปรับเหมาะ กรณีศึกษา เรื่องหน่วยความจ า วิชาโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์แล้วสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผลการค านวณค่าที ได้เท่ากับ 26.826 เทียบกับค่าวิกฤตทีจากตารางเท่ากับ 2.056         
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แบบหางเดียว ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 สามารถอภิปรายได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ใน
การวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของมนตรี (2547) ซึ่งท าการวิจัยเรื่อง
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาไฟฟ้ารถยนต์โดยใช้คอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส ผลของการวิจัยปรากฏว่าชุดการสอนท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.13/83.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการ
เรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวาริธร (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการบวก ลบ คูณ 
หาร จ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้
กับนักเรียน ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม พบว่า 
นักเรียนมีผลของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบค่าที (t-test one sample) 
ของคะแนนหลังเรียนกับค่าที (t) ในตารางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิทธิภาพดีท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้นพบว่ามีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น จึงควรน ารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบปรับเหมาะไปพัฒนาใช้กับรายวิชาอื่นๆ อีกต่อไป 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบปรับเหมาะ ควรจ าแนกบทเรียนท่ีหลากหลายตามราย
วัตถุประสงค์อย่างละเอียด คาดว่าจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงกว่าการจ าแนกบทเรียนตาม
บทเรยีน แต่การพัฒนาบทเรียนจะท าได้ยากขึ้น การวิเคราะห์การน าเสนอบทเรียน และการพัฒนาบทเรียน
ใช้เวลามากขึ้น 

3. ควรสร้างกิจกรรมระหว่างเรียน การปฏิสัมพันธ์ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบต่างๆ ไว้เป็นคลังส่ือ
และใช้กระบวนการทางการเขียนโปรแกรมสุ่มน าส่ือเหล่านี้มาใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถกับผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ด้าน

ผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและการ
ประเมินผล และด้านอื่นๆ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ประชากร คือนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จ านวน 100 คน มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้คือค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษสรุปท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้าน
ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 มีระดับความพึงพอใจมาก กล่าวคือ มีปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับน้อย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาท่ีส าคัญ คือ ต้องการให้มีการเพิ่มรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเดิม
รายวิชาเดียวเป็นสองรายวิชา   

ค าส าคัญ: ปัญหาการเรียน โครงสร้าง ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to investigate the problems of teaching methods 
of the English Structure Course in the aspects of learners, teachers, teaching techniques 
and activities, instructional media and learning sources, and evaluation methods. The 
subjects were one hundred students majoring in English for Communication. They 
completed the 5-Likert scale questionnaires which were statistically analyzed using 
percentage, mean and standard deviation. 
 The finding of the research revealed that regarding to the student satisfaction of 
the teaching methods, there were no problems. Their satisfaction is at a high level of 3.75. 
Importantly, the students recommend that there should be one more English Structure 
Course. 
 Keywords: Learning problems, Structure, English, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi 
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บทน า 
 ในโลกแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการส่ือสารท่ัวโลก จัดเป็น
ภาษาท่ีสองท่ีมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนไทย จัดเป็นภาษาท่ีเป็นเครื่องมือในการส่ือสารท่ีส าคัญ
ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ  ผู้คน
มากมายหลายเช้ือชาติใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกันข้ามวัฒนธรรม  (cross-cultural communication) 
เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมนานาชาติ การควบคุมการบินในสนามบินนานาชาติ การฑูต และการ
ท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
 การศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อีก
ท้ังการศึกษายังเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ หลังจากมีการประก าศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ  .ศ  . 2542 ท าให้การจัดการศึกษามีแนวทางชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากแนว
การจัดการศึกษา มาตรา 22 – 24 มีสาระส าคัญคือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ัง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา เนื้อหา
สาระและกิจกรรม มีความสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้สอนจะต้อง
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ,2557: 9)  
 หากกล่าวถึงการศึกษาของประเทศไทยท่ีจะมีบทบาทในการขับเคล่ือนไปสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น 
การศึกษาของไทยก็ต้องเป็นการศึกษา 4.0 ด้วยเช่นกัน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560: 9) กล่าวถึงการศึกษาไทย 
4.0 ว่าเป็นการศึกษายุคผลิตภาพ เป็นยุคท่ีต้องการผลผลิตให้ได้มากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเอง 
และชุมชนอื่นๆ ด้วยทักษะการศึกษาท่ีเน้นการท าได้ และลงมือท า แล้วออกมาเป็นผลผลิต นอกจากนี้ 
การศึกษาไทย 4.0 ยังถือว่าเป็นยุคท่ีเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ท่ีประเทศไทยต้องมองผลิตภาพในลักษณะท่ีตามให้
ทันและก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษาไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องเน้นการคิดสร้างสรรค์ 
แล้วแปรความคิดสร้างสรรค์นั้นออกมาเป็นผลผลิต บทบาทด้านการเรียนการสอนมุ่งให้เกิดความรู้ทุกท่ี ทุก
เวลา ท้ังในชีวิตประจ าวัน การเรียน และการท างาน โดยผู้เรียนสามารถเรียนในโลกไร้พรมแดน ท่ีมีการ
เช่ือมต่อเครือข่าย หรือสถานท่ีท่ีมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาไวยากรณ์มีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารและเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้เรียนใช้แสดงความคิดและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะด้านการพูดและ
การเขียน ในด้านของบทบาทของครูผู้สอน ต้องถามตัวเองว่าจะสอนไวยากรณ์อย่างไร กล่าวคือ จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์ท่ีตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้เรียนอย่างไร โดยแท้จริงแล้ว 
การสอนไวยากรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนมากกว่าการอธิบายเพียงกฎเกณฑ์ ธูปทอง กว้าง
สวาสด์ิ  (2559: 2) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสอนไวยากรณ์ท่ีครูผู้สอนภาษาต้องตระหนักว่า ครูควร
เข้าใจกระบวนการสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ีผู้เรียนต้องการ ส่ิง
ส าคัญอย่างหนึ่งคือ ไวยากรณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกฎเกณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการออกเสียง 
(pronunciation) วากยสัมพันธ์ (syntax) และขอบข่ายภาษาศาสตร์เชิงสังคม (sociolinguistic area) ซึ่ง
ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ภาษาไม่ใช่ไวยากรณ์และหน้าท่ีของภาษา  (function of language) 
แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดคือค าศัพท์ ถ้าปราศจากค าศัพท์ก็ไม่มีการออกเสียง และไม่มีวากยสัมพันธ์ การเรียน
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ไวยากรณ์จะช่วยให้บุคคลคิดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากไวยากรณ์เป็นตัวสะท้อนความคิด อีกท้ังยังช่วยให้
บุคคลเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาพูด
และภาษาเขียนให้เป็นไปตามระเบียบวิธีทางสังคม นอกจากนี้ เอกรินทร์  สังข์ทอง  (2541: 5) กล่าวว่า การ
เรียนการสอนไวยากรณ์เพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนควรสอนโดยให้นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ ความเข้าใจ และจดจ าได้ยาวนานกว่า สามารถน าความรู้ไปใช้ในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามกาลเทศะ ท้ังนี้ทัศนวัสดุ  (visual materials) จัดได้ว่าเป็นส่ือท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด   

การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ โดยการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ซึ่ง
ต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษท่ีดี สอดคล้องกับ ณัฏฐิรา ทัศน์แก้ว  (2549: 2) กล่าวว่า ปัญหาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีไม่สามารถน าไปใช้ในการส่ือสารได้นั้น เป็นเพราะผู้เรียนสามารถพูดคุยหรือ
ติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติได้น้อยมาก ท้ังท่ีผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นเวลาหลายปี และมี
ความรู้ทางค าศัพท์ และโครงสร้างทางไวยากรณ์มากพอสมควร สาเหตุเกิดจากการเรียนการสอนท่ียังไม่ได้
เน้นการน าภาษาใช้อย่างจริงจัง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเรียนการสอนมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา
มากกว่าการน าภาษาไปใช้ได้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงควรเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด 

รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ท่ีนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทุกคนต้องเรียน ถือเป็นวิชาท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
โดยเฉพาะทักษะการเขียน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเป็นอย่างมาก 
สภาพปัญหาของการเรียนอาจมาจากสาเหตุในหลายๆ ด้าน เช่น ตัวผู้เรียนเอง ผู้สอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา
การเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อน าผลการวิจัยไปแก้ปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและการประเมินผล และด้านอื่นๆ ของนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2        

ปีการศึกษา 2558 รายวิชา (01-324-102) โครงสร้างภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกคน รวมท้ังส้ิน 100 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ มีจ านวน 5 ข้อ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษใน
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ และด้านการวัดและการประเมินผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับ รวม
ท้ังหมด 28 ข้อ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในตอน
ท่ี 2 ของแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Form)  

3. ขั้นตอนในการสร้างข้อมูล 
     3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด และทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5  ระดับ เพื่อใช้ในการต้ังข้อ
ค าถามแบบสอบถามดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

    3.2 ตรวจสอบความเท่ียงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนักวิจัยพี่เล้ียง และคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถาม 

    3.3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในการสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มประชากร 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการแจกและเก็บรวมแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกคน รวมท้ังส้ินท้ังหมด 100 คน และเก็บคืน
แบบสอบถามครบถ้วนทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ แล้วสรุปเป็นร้อยละ 
(Percentage) 
 แบบสอบถามตอนท่ี  2 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย  (  )   และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (N = 100) ร้อยละ (100.00) 
ชาย 24 24.00 
หญิง 76 76.00 
รวม 100 100.00 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่านักศึกษาท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
76.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 
ตารางที ่2 ระดับช้ันของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช้ันปี 

ชั้นปี จ านวน (N = 100) ร้อยละ (100.00) 
ชั้นปีที่ 1 97 97.00 
ชั้นปีที่ 2 3 3.00 
ชั้นปีที่ 3 0 0 
ชั้นปีที่ 4 0 0 
รวม 100 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษาท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คิดเป็น
ร้อยละ 97.00 และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 3.00 
 

ตารางที่ 3 ระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน (N = 100) ร้อยละ (100.00) 

น้อยกว่า 4 ปี 0 0 
4 – 6 ปี 0 0 
7 – 9 ปี 7 7.00 
10 – 12 ปี 25 25.00 
มากกว่า 12 ปี  68 68.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษาท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเป็น
เวลามากกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว 10 – 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว 7 – 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 
 

ตารางที่ 4 จ าแนกจ านวนครั้งในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
จ านวนครั้ง จ านวน (N = 100) ร้อยละ (100.00) 

คร้ังแรก 97 97.00 
คร้ังที่ 2 3 3.00 
คร้ังที่ 3 0 0 
รวม 100 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่านักศึกษาท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 97.00 และลงทะเบียนเป็นครั้งท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 

ตารางที่ 5 ความสม่ าเสมอในการเข้าเรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษตลอดภาคการศึกษา 
จ านวนครั้ง จ านวน (N = 100) ร้อยละ (100.00) 

น้อยกว่า 5 คร้ัง 0 0 
5 – 10 คร้ัง 2 2.00 
มากกว่า 10 คร้ัง 98 98.00 
รวม 100 100.00 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่านักศึกษาท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ครั้งตลอดภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.00 และเข้าเรียน 5 – 10 ครั้งตลอด
ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ด้านผู้เรียน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม  S.D. แปล
ความ 5 4 3 2 1 

1. ฉันมีความสนใจในการเรียนวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษ 

21.00% 65.00% 13.00% 1.00% 0.00% 81.20% 4.06 0.61 มาก 

2. ฉันมีพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียน
วิชานี้ไม่ดีพอ 

18.00% 38.00% 31.00% 10.00% 3.00% 71.60% 3.58 0.99 มาก 

3. ฉันรู้สึกชอบที่อาจารย์ใช้
ภาษาอังกฤษในการบรรยายในวิชานี้ 

19.00% 42.00% 27.00% 7.00% 5.00% 72.60% 3.63 1.03 มาก 

4. ฉันได้ท าแบบฝึกหัด หรือการบ้านที่
เหมาะสมกับการฝึกฝนเพื่อการพัฒนา
ทักษะ 

17.00% 42.00% 30.00% 6.00% 5.00% 72.00% 3.60 1.00 มาก 

5. ฉันสอบถามอาจารย์ผู้สอนเมื่อมีข้อ
สงสัยระหว่างที่อาจารย์สอนในชั้น
เรียน หรือนอกห้องเรียน 

19.00% 43.00% 28.00% 7.00% 3.00% 73.60% 3.68 0.96 มาก 

6. นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
ฉันศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

11.00% 33.00% 45.00% 9.00% 2.00% 68.40% 3.42 0.87 
ปาน
กลาง 

รวม      73.23% 3.66 0.91 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 73.23 (   = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความสนใจในการเรียนวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.20 (  = 4.06) รองลงมาคือ นักศึกษาสอบถามอาจารย์
ผู้สอนเมื่อมีข้อสงสัยระหว่างท่ีอาจารย์สอนในช้ันเรียน หรือนอกห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.60 (   = 3.68) 
ส่วนเรื่องท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 68.40 (  = 3.42) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 

 
ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ด้านผู้สอน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม  S.D. 
แปล
ความ 5 4 3 2 1 

7. อาจารย์ผู้สอน สอนได้ครอบคลุมเน้ือหา
ตามค าอธิบายรายวิชา (สัปดาห์ที่ 1 – 15) 

34.00% 40.00% 17.00% 5.00% 4.00% 79.00% 3.95 1.03 มาก 

8. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาในรายวิชานี้ได้เป็นอย่างดี 

35.00% 37.00% 18.00% 6.00% 4.00% 78.60% 3.93 1.06 มาก 

9. อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรง
เวลา 

35.00% 46.00% 14.00% 3.00% 2.00% 81.80% 4.09 0.88 มาก 

10. อาจารย์ผู้สอนใช้หนังสือ ต ารา 
เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอน
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

30.00% 46.00% 15.00% 9.00% 0.00% 79.40% 3.97 0.90 มาก 

11. อาจารย์ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อฉัน 38.00% 41.00% 17.00% 2.00% 2.00% 82.20% 4.11 0.89 มาก 

12. อาจารย์ผู้สอนสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ 

25.00% 41.00% 26.00% 5.00% 3.00% 76.00% 3.80 0.97 มาก 

รวม      79.50% 3.98 0.96 มาก 
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 จากตารางท่ี  7 พบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านของผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 79.50 (  = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักศึกษา
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 (   = 4.11) รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา คิด
เป็นร้อยละ 81.80 (   = 4.09) ส่วนเรื่องท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ อาจารย์ผู้สอน
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 76.00 (  = 3.80) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 

ตารางที่ 8 ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม  S.D. 
แปล
ความ 5 4 3 2 1 

13. การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎี
มากกว่าภาคปฏิบัติ 

18.00% 47.00% 29.00% 5.00% 1.00% 75.20% 3.76 0.84 มาก 

14. การเรียนการสอนส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ 

22.00% 48.00% 23.00% 6.00% 1.00% 76.80% 3.84 0.87 มาก 

15. การเรียนการสอนเน้นการท างานเป็น
คู่หรือเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเด่ียว 

16.00% 40.00% 30.00% 8.00% 6.00% 70.40% 3.52 1.04 มาก 

16. ระยะเวลาในการเรียนการสอน (3 
ชั่วโมง  )มีความเหมาะสม  

25.00% 37.00% 25.00% 12.00% 1.00% 74.60% 3.73 1.00 มาก 

รวม      74.25% 3.71 0.94 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.25 (   = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การเรียนการสอนส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.80 (   = 3.84) รองลงมาคือ การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎี
มากกว่าภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 75.20 (  = 3.76) ส่วนเรื่องท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ 
คือ การเรียนการสอนเน้นการท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 70.40 (   = 
3.52) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 9 ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม  S.D. 
แปล
ความ 5 4 3 2 1 

17. หนังสือเรียนครอบคลุมค าอธิบาย
รายวิชา 

22.00% 48.00% 24.00% 5.00% 1.00% 77.00% 3.85 0.85 มาก 

18. หนังสือเรียนเหมาะกับระดับ
ความรู้ของฉัน 

10.00% 40.00% 42.00% 8.00% 0.00% 70.40% 3.52 0.78 มาก 

19. หนังสือเรียนน่าสนใจ 17.00% 33.00% 37.00% 8.00% 5.00% 69.80% 3.49 1.02 
ปาน
กลาง 

20. สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น visualizer,  projector มี
เพียงพอในห้องเรียน 

18.00% 50.00% 21.00% 9.00% 2.00% 74.60% 3.73 0.93 มาก 

21. สื่อการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับฉัน 

19.00% 55.00% 19.00% 6.00% 1.00% 77.00% 3.85 0.83 มาก 

22. หนังสืออ่านประกอบการเรียน
รายวิชานี้ในห้องสมุดของคณะ        
ศิลปศาสตร์ หรือห้องสมุดของ

12.00% 44.00% 40.00% 2.00% 2.00% 72.40% 3.62 0.80 มาก 
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มหาวิทยาลัยมีความเพียงพอต่อ      
ความต้องการของฉัน 

รวม      73.53% 3.68 0.87 มาก 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.53 (   = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ หนังสือเรียนครอบคลุม
ค าอธิบายรายวิชา และส่ือการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ 77.00 (   = 3.85) รองลงมาคือ ส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น visualizer,  
projector มีเพียงพอในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.60 (   = 3.73) ส่วนเรื่องท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ หนังสือเรียนน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 69.80 (  = 3.49) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 10 ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและการประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

รวม  S.D. 
แปล
ความ 5 4 3 2 1 

23. อัตราส่วนของคะแนนในการวัด
และการประเมินผลมีความเหมาะสม 

15.00% 58.00% 23.00% 2.00% 2.00% 76.40% 3.82 0.78 มาก 

24. ข้อสอบส่วนใหญ่เน้นการท่องจ า
มากกว่าการน าไปใช้ 

19.00% 37.00% 32.00% 8.00% 4.00% 71.80% 3.59 1.01 มาก 

25. ข้อสอบตรงตามเน้ือหาวิชาที่เรียน 35.00% 47.00% 14.00% 2.00% 2.00% 82.20% 4.11 0.86 มาก 

26. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 
(เลือกตอบ )มากกว่าแบบอัตนัย 

(เขียนตอบ)  
14.00% 27.00% 26.00% 23.00% 10.00% 62.40% 3.12 1.20 

ปาน
กลาง 

27. ระยะเวลาในการสอบเหมาะสม
กับจ านวนข้อสอบ 

22.00% 50.00% 23.00% 5.00% 0.00% 77.80% 3.89 0.80 มาก 

28. ฉันทราบผลการทดสอบย่อย
ระหว่างเรียนเพื่อน าไปปรับปรุงตนเอง
ในเน้ือหาที่ยังไม่เข้าใจ 

26.00% 51.00% 17.00% 4.00% 2.00% 79.00% 3.95 0.88 มาก 

รวม      74.93% 3.75 0.92 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านการวัดและการประเมินผลโดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.93 (   = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อสอบตรงตามเนื้อหาวิชาท่ี
เรียน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 (   = 4.11) รองลงมาคือ นักศึกษาทราบผลการทดสอบย่อยระหว่าง
เรียนเพื่อน าไปปรับปรุงตนเองในเนื้อหาท่ียังไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 79.00 (   = 3.95) ส่วนเรื่องท่ีมีค่า
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  (เลือกตอบ  )มากกว่าแบบอัตนัย   (เขียน
ตอบ ) คิดเป็นร้อยละ 62.40 (  = 3.12) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 11 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ จ านวนผู้เสนอแนะ 

1. ผู้เรียนมีความต้องการให้เพิ่มรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเดิมรายวิชาเดียว เป็นสองรายวิชา เน่ืองจากคิดว่า 
การเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเพียงรายวิชาเดียวไม่เพียงพอต่อระยะเวลา และเน้ือหาในการเรียนการสอน 

17 

2. แบบฝึกหัดที่ผู้สอนมอบหมาย ไม่สอดคล้องกับเน้ือหา และระดับความสามารถของผู้เรียน 12 
3. ผู้สอน สอนค่อนข้างเร็ว ท าให้ผู้เรียนที่อ่อนตามบทเรียนไม่ทัน 11 
4. ผู้เรียนมีความต้องการให้ผู้สอนเฉลยการบ้าน โดยการอธิบายโดยละเอียด โดยเฉพาะข้อที่มีผู้เรียนผิดเป็นจ านวน
มาก 

5 
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5. ผู้เรียนต้องการให้ผู้สอน สอนเน้ือหาที่มีระดับความยากมากกว่าที่เรียนในปัจจุบัน 3 
 

 จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีผู้เสนอแนะท่ีต้องการให้เพิ่มรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเดิมรายวิชาเดียว เป็นสองรายวิชา 
เนื่องจากคิดว่า การเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเพียงรายวิชาเดียวไม่เพียงพอต่อระยะเวลา และเนื้อหา
ในการเรียนการสอน จ านวน 17 คน จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจใน
การท าวิจัยในครั้งนี้ 
 
สรุปผล 
 ผลจากการศึกษา เรื่องการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ในด้านสภาพโดยท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ าแนกเป็นเพศชาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 เป็นเพศหญิง 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าเพศหญิงมีความต้องการเรียน
ภาษาอังกฤษมากกว่าเพศชาย นักศึกษาร้อยละ 97 เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นท่ี
เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สอดคล้องกับจ านวนครั้งในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ร้อยละ 97 ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก และร้อยละ 3 ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งท่ีสอง กล่าวคือ มีนักศึกษา
จ านวนร้อยละ 3 ท่ีอาจจะไม่ผ่านรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ อาจจะมาจากสาเหตุใดก็ตามท่ีเป็น ไปได้ 
เช่น ถอนรายวิชา หรือไม่ผ่านวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาก่อนหน้าก็ตาม ระยะเวลาในการ
เรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว
มากกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้า
เรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ครั้งตลอดภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98 และเข้าเรียน 5 – 
10 ครั้งตลอดภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2 เท่านั้น จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในการเข้าช้ันเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก 

เมื่อพิจารณาด้านผู้เรียน ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าผู้เรียนมี
ความสนใจในการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.20 (   = 4.06) เรื่องท่ีมีค่า
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 04.86  (   = 3.42) กล่าวคือ นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับปาน
กลาง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง การศึกษาในปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนโดยมีอาจารย์
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนต้องรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย วัฒนาพร ระงับทุกข์  (2545: 50-
51) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ว่าควรศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังในด้านความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เจตคติ ฯลฯ 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถใน
การเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ เนื้อหา และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมท้ังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น าเอาประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย นอกจากนี้ การจัดปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ดังนั้น 
บริเวณสถานศึกษาจึงต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ท่ีนักเรียนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ 
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บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ รวมท้ังบุคลากร เช่น ครูประจ าศูนย์วิทยบริการท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกและแนะน าเมื่อผู้เรียนต้องการ  

เมื่อพิจารณาด้านผู้สอน ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าอาจารย์
ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 (   = 4.11) ซึ่งปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ความเป็น
กันเอง หรือความเป็นกัลยาณมิตรของครูผู้สอนจะท าให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น อยากเข้าใกล้ กล้าซักถามเมื่อมีข้อ
สงสัย และมีความสุขอยากมาเรียน ครูท่ีเป็นกันเองจะท าให้เป็นท่ีรักของลูกศิษย์ ดังนั้น ครูท่ีดีจึงไม่ควรถือ
ตัวจนท าให้ลูกศิษย์รู้สึกกลัวหรือท าตัวไม่ถูก  (ธราญา  , 2560: 152)  นอกจากนี้ พิตรวัลย์  โกวิทวที  (7552 )
ยังได้กล่าวถึงปัญหาด้านครูผู้สอนท่ีมีความเข้มงวดในการสอนมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของครู ครูท่ีให้ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด จะไม่ท าให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า การเรียนการสอนในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.80 (  = 3.84) ส่วนเรื่องท่ีมีค่าระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ การ
เรียนการสอนเน้นการท างานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเด่ียว กล่าวคือ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การท างานเป็นคู่หรือท างานเป็นกลุ่ม การท างานเด่ียวอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน 
ดังนั้น ผู้สอนควรผสมผสานการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมในทุกรูปแบบ เพื่ อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ พบว่าค่าระดับความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ หนังสือเรียนน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 69.80 (  = 3.49) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เป็น
ปัญหาท่ีส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในหลายรายวิชา โดยไพฑูรย์  สินลารัตน์  (2557) กล่าวถึงต ารา
เรียนว่า หมายถึงหนังสือหลักท่ีผู้เรียนจะต้องอ่านและท าความเข้าใจหรือตอบค าถามเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น 
โดยท่ัวไปแล้วต าราเรียนมักจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ครบถ้วนในวิชาท่ีเรียน ผู้สอนจะต้องส ารวจ
หนังสือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องแล้วพิจารณาเล่มท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นต าราเรียนประจ าวิชา ในบางกรณีผู้สอนอาจ
เขียน หรือจัดท าขึ้นเองก็ได้ ซึ่งในสภาพของการเรียนในประเทศไทยนั้น ต าราเรียนมีปัญหาอยู่มาก ลักษณะ
ของหนังสือท่ีจะพิจารณาใช้เป็นต าราเรียนนั้นควรมีเนื้อหาครอบคลุมวิชานั้นๆ เพียงพอ มีลักษณะการเขียน
แบบมีระบบ ขั้นตอน อ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย และมีแนวคิดหลักๆ ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
นอกจากนี้  ยังสอดคล้องกับลักษณะของส่ือการเรียนรู้ ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ว่าควรมีความ
หลากหลาย ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออื่นๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การใช้ส่ือการเรียนรู้เป็นไปตาม
แนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (กรมวิชาการ , 2544) 
 ด้านการวัดและการประเมินผล ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาพรวมของระดับความพึง

พอใจในด้านการวัดและการประเมินผลโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรื่องท่ีมีค่าระดับ
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  (เลือกตอบ  )มากกว่าแบบอัตนัย   (เขียนตอบ )
คิดเป็นร้อยละ 62.40 (   = 3.12) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนคิดว่า
ข้อสอบอัตนัยดีกว่าข้อสอบแบบปรนัยในการวัดและการประเมินผล สอดคล้องกับบราวน์ (Brown, 1994) 
ซึ่งกล่าวถึงการทดสอบทางภาษาโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยว่า หากเราใช้แบบทดสอบวัดความรู้ทางไวยากรณ์ 
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ผู้เรียนอาจสามารถเลือกรูปของประโยคท่ีถูกต้องได้เท่านั้น แต่ถ้าเราใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จะท าให้เราเห็น
ความสามารถของผู้เรียนในการสร้างประโยคท่ีมีความหมายและเป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ได้ 
 หากกล่าวถึงผลการวิจัยในครั้งนี้โดยสรุปท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมแล้วมีระดับความ
พึงพอใจมาก กล่าวคือ มีปัญหาในการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับน้อย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาท่ี
ส าคัญ คือ ต้องการให้มีการเพิ่มรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษจากเดิมรายวิชาเดียวเป็นสองรายวิชา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1  . ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาใน
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความผูกพันต่อองค์การของครู 

ฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีของเมเยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ ครูผู้สอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก จ านวน 580 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti–Stage 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ต้ังแต่ 0.80 - 1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (r) ต้ังแต่ 0.438 – 0.675 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (a) เท่ากับ 0.838 และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม LISREL  

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัด สพป. ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ  
และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีของเมเยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; 
Allen; & Smith. 1993) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.578 ถึง 0.984 และมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืน มีดังนี้  มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 0.02 ท่ีองศาอิสระ
เท่ากับ 1 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.00 

   
ค าส าคัญ :  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,  ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to examine the consistency of the teacher’s 
organization commitment model with empirical data.  Data were collected from 580 
teacher working in the school, under the Primary Educational Service Area (PESA) in the 
East using a 1-5 rating scale questionnaire, with content validity (IOC)  of 5 expert ranging 
between .80  and 1.00.  The rationale was between .438-.675 and the reliability of (a) was 
.838 and analyzed using analytical component analysis using LISREL. 
  The results were that the organization commitment of the teachers in the Eastern 
region consists of three components: Organizational Commitment, Continuance 
Commitment. Normative Commitment.  The compositional weight values ranged from  
0.578 and 0.984,  and the results based on  empirical data. The chi-squared index was 0.02 
at the independent degree of 1. The probability (p) was 0.87. The GFI was 1.00. The AGFI 
was 1.00. The CFI was 1.00. The root mean square of the remainder in standard deviation 
(SRMR) was 0.00. 
 
Keywords : Confirmation Analysis, Organizational Commitment 

 
บทน า 
  การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าท้ังในปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็น
ปัจจัยในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ คุณธรรมของบุคคล สังคม และประเทศชาติ การศึกษา
สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ งท่ีช่วยให้คน
ได้รับการพัฒนาตนเองและส่งผลต่อคุณภาพของคน  จึงเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อท าให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท าให้เป็นคนท่ีรู้จักคิด 
วิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ และสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้านั้นต้องมีการบริหารและจัดการด้านทรัพยากร
ท่ีดี เพื่อสร้างศักยภาพขององค์การให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลง บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรอย่าง
หนึ่งในองค์การท่ีเป็นผู้ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ การกระท าหรือพฤติกรรมของคนจึงเป็น
ตัวบ่งช้ีถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และความส าเร็จขององค์การ  บุคลากรในองค์การจึงเป็นทุนท่ี
องค์การต้องรักษา  ตลอดจนมีการเพิ่มเติมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณ ค่าอย่าง
เหมาะสมแก่องค์การในระยะยาว  (ธีรพงศ์  โพธิ์เจริญ และคณะ. 2555 : 57) ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ  เหล่านี้ 
คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ท่ีไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การ แต่
เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเองของสมาชิกท่ีเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ งานอย่างเต็มท่ี เกินกว่าบทบาทหน้าท่ีท่ีตน
รับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี  (สฎายุ ธีระวณิช
ตระกูล. 2547:16) 
 ครูซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา หากครูมีความผูกพันต่อ
องค์การย่อมส่งผลให้การท างานในองค์การประสบกับความส าเร็จ  แต่ในปัจจุบันหลายโรงเรียนได้ประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนครู (จาตุรนต์ ฉายแสง. 2556: ออนไลน์) จากรายงานของสถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2559: ออนไลน์) ได้ช้ีให้เห็นว่าระบบการศึกษาจะมีคุณภาพสูงเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู เพราะคุณภาพของครูคือปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึง่จะเห็นได้วา่ระบบการศกึษาของประเทศในกลุม่ท่ีคะแนนสงูมกัให้ความส าคญัอนัดบัแรกแก่ครู 
 แม้กระทรวงศึกษาจะพยายามแก้ปัญหา แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาหรือท าให้บุคลากร
คงอยู่ในองค์การในระยะยาวได้ แต่หากครูมีความผูกพันต่อองค์การจะช่วยให้ครูอยู่ในองค์การระยะยาวมาก
ขึ้น  อันจะเป็นก าลังส าคัญในการผลักดันองค์การทางการศึกษาให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ซึ่งผลจากการท่ีบุคคลนั้นมีความผูกพันต่อองค์การย่อมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานโดยไม่ต้องการรางวัลแต่อย่างใด จึงถือเป็นพฤติกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลและความส าเร็จขององค์การ   ซึ่งความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงท่ี
แสดงออกหรือเป็นตัวบ่งช้ีถึง ความรัก ความภูมิใจ การยอมรับและยึดมั่นในจุดหมายและอุดมการณ์ของ
องค์การ ตลอดจนมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การตลอดไป (Buchanan. 1974)  ด้วยเหตุนี้
องค์การต่าง ๆ จึงพยายามท่ีจะสร้างความผูกพันในองค์การให้เกิดกับบุคลากรทุกคน พยายามรักษาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพไว้นาน ๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหาวิธีดึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้าสู่องค์การให้มากท่ีสุด   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด 
สพป. ในภาคตะวันออก อันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาวางแผนก าหนดนโยบายท่ีจะก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความผูกพันต่อองค์การของครูตามแนวคิดทฤษฎีของ เม
เยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
 โมเดลความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออกตามแนวคิดทฤษฎีของเมเยอร์, 
แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
 ความหมาย 
 แม้จะมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย “ความผูกพันต่อองค์การ” ไว้อย่างหลากหลาย แต่ก็มีเนื้อหาท่ี
ใกล้เคียงกัน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามของความผูกพันต่อองค์การว่า หมายถึง ความรู้สึก
ผูกพันของครูว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนท่ีสังกัดอยู่ อันรวมไปถึงความศรัทธา ความเสียสละทุ่มเท และ
ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อโรงเรียนท่ีตนสังกัดอยู่ โดยใช้แนวคิดของ เมเยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ 
(Meyer; Allen; & Smith. 1993) เนื่องจากเป็นค านิยามท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง  
 
  แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดพื้นฐานของความผูกพันต่อองค์การมาจาก เมเยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; 
& Smith. 1993) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การ โดยแบ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Affective Commitment) ความผูกพันต่อเนื่อง 
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(Continuance Commitment) และความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Normative Commitment) โดยได้
อธิบายความผูกพันต่อองค์การแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกทางบวก ปรารถนาท่ีจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 2. ความผูกพันต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเป็นผลมาจาก
การรับรู้ถึงผลประโยชน์ และเห็นถึงความสูญเสียหากออกจากองค์การ   
 3. ความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกถึงภาระผูกพัน 
ท่ีได้รับการปลูกฝังว่าควรจะอยู่ในองค์การ เพราะเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสม การต้องการตอบแทนในส่ิงท่ี
ได้รับจากองค์การ หรืออาจเป็นเพราะความกดดันจากบุคคลรอบข้างท่ีมีต่อเขาหากออกจากองค์การไป 
 
 แนวคิดของ บุชชาแนน (Buchanan. 1974) ได้เสนอว่า ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คือ 
 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) ยอมรับว่าตนเองเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
และค่านิยมต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ความเกี่ยวโยงกับองค์กร (Involvement) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การตามบทบาท
หน้าท่ีการท างานของตน 
 3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Royalty) ความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ 
 
 แนวคิดของ สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2552) กล่าวว่า การผูกพันกับองค์การ มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ  
 1. ความผูกพันในเชิงรู้สึก (Affective Commitment) ซึ่งเป็นความต้ังใจของพนักงานท่ีจะคงอยู่
กับองค์การอันเนื่องมาจากมีเพื่อนร่วมงานดี หน้าท่ีการงานดี บรรยากาศในการท างานดี ตลอดจนเราเช่ือมั่น
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  เราจึงเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
 2. ความผูกพันเนื่องจากต้องการอยู่กับองค์การ เพราะท่ีองค์การนี้เหมาะสมท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิก
ต่อไป (Continuance Commitment) เพราะค่าตอบแทนดี โอกาสก้าวหน้าดี จะเป็นเหตุผลในเชิง Cost-
Benefits 
 3. ความผูกพันตามบรรทัดฐานท่ีควรเป็น (Normative Commitment) เกิดขึ้นเนื่องจากเรา
ตระหนักได้ดีว่ากิจการแห่งนี้ให้โอกาสเรา รับเราเข้าท างาน ฝึกอบรมสอนงานเรา จะเป็นเหตุผลในเชิงข้อ
ผูกมัด (Obligation) ท่ีเราควรจะต้องผูกพันต่อองค์การแห่งนี้ 
 
 จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีศึกษาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ  จะพบว่ามุมมองท่ี
นักวิชาการพยายามอธิบายเกี่ยวกับความผูกพันไว้นั้นมองว่าองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ  เกิด
จากองค์ประกอบด้านความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมการกระท า ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะแอลเลน และเมเยอร์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิดของ แอลเลน และเม
เยอร์ เป็นแนวทางในการท าวิจัย เนื่องจากสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้เหมาะสมมากกว่า 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด  สพป. ใน
ภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ สอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษา ในภาคตะวนัออก ปีการศกึษา 2560 ซึ่งมีทัง้หมด 1,596 โรงเรียน และมีจ านวน
ครูทัง้สิน้ 20,313  คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ สอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัด สพป. ในภาค
ตะวนัออก ปีการศกึษา 2560 ซึง่การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดวิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีการสุม่
แบบหลายขัน้ตอน (Muti–Stage Random Sampling) ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 580 คน โดยอาศัย
แนวคิดของ Hair et al. (จุฑามาศ เสถียรพนัธ์. 2560 อ้างอิงจาก Hair et al. 2010) ท่ีเสนอว่ากลุม่
ตวัอยา่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบควรจะมีกลุม่ตวัอยา่ง อยา่งน้อย 200 คน  
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออก ได้แก่ เพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 

และต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
2. แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ มาตรวดัท่ีใช้ในครัง้นีจ้ะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยสร้างมาจาก

แนวคิดทฤษฎีของ Meyer and Allen (1991)  
 
การพัฒนาเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งการพัฒนา

แบบวัดผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดความผูกพันต่อองค์การมาจากงานวิจัยของ อริสา สารอง (2553) ให้
สอดคล้องกับบริบทของครูผู้สอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป. ในภาคตะวันออก 

2. น าแบบวัดท่ีพัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของแบบวัด โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ข้อค าถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง .80 – 1.00 

3. การหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยน าแบบวัดไปทดลอง
ใช้ (try out) กับครูผู้สอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยพิจารณาค่าความ
เช่ือมั่นท่ีมากกว่า 0.5 ซึ่งเป็นท่ียอมรับได้ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2551: 260) จากการหาค่าความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย พบว่า แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ 0.84 และเมื่อหาค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r.) พบว่า อยูร่ะหว่าง 0.44 - 0.68 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิ จัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ  เสนอไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เฉพาะท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kutosis)  
2. วิเคราะหอ์งค์ประกอบของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การท่ีสร้างขึ้นตามแนวคิดของของเมเยอร์, 

แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้
โปรแกรมลิสเรล  

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากครูสังกัด สพป.   
ในภาคตะวันออก จ านวน 580 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 
78.3 และเพศชายร้อยละ 21.7  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ สถานภาพ
โสด คิดเป็น ร้อยละ 39.1 รายได้ต่อเดือนของครูส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 15,001 ถึง  30,000 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ รายได้อยู่ระหว่าง 45,001 ถึง 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 และครูผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 77.6 รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามลักษณะของตัวแปรจัดประเภท 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ     
         ชาย 126 21.7 
         หญิง 454 78.3 
2.สถานภาพ   
         โสด 227 39.1 
         สมรส 312 53.8 
         หย่าร้าง / หม้าย 41 7.1 
3.รายได้ต่อเดือน   
          น้อยกว่า หรือเท่ากับ 15,000  บาท 2 0.3 
         15,001 – 30,000 บาท 338 58.3 
          30,001 – 45,000 บาท 94 16.2 
          45,001 – 60,000 บาท 118 20.3 
         60,001 บาทขึ้นไป 28 4.8 
4. ระดับต าแหน่งงาน   
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ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
          ครูผู้สอน  450 77.6 
          หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน 121 20.9 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 0.5 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 6 1.0 
 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ครูมีความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน  โดยตัวแปร
สังเกตได้ด้านความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ ความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉล่ีเท่ากับ 4.40 และ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด เท่ากับ 3.95 รายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
 

ตัวแปร Mean S.D. Sk Ku แปลความหมาย 
AC 4.25 0.57 -0.50 0.01 ค่อนข้างสูง 
CC 3.95 0.68 -0.42 0.13 ค่อนข้างสูง 
NC 4.40 0.53 -0.41 -0.51 ค่อนข้างสูง 

 
  2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความผูกพันต่อองค์การของครูตามแนวคิด

ทฤษฎีของเมเยอร์, แอลเลน และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ผู้วิจัยตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด สพป. ในภาค
ตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  ในการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ (OC) สามารถวัดได้จาก 3 ตัวแปรคือ ความผูกพันต่อ
องค์การด้านจิตใจ (AC)  ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (CC) ความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทัดฐาน (NC) จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต้ังแต่ 0.336 ถึง 0.616 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 และเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสูงท่ีสุด คือ ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านจิตใจ (AC) กับ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (NC) รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้  
 

ตัวแปร AC CC NC 
AC 1.000   
CC 0.57 1.000  
NC 0.62 0.37 1.000 

Mean 4.25 3.95 4.40 
SD 0.57 0.68 0.53 
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หมายเหตุ :  Bartlett's Test of Sphericity = 501.37,  df = 3,  p = .000,  KMO = .624 
 

การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด สพป. ในภาค
ตะวันออก ภายหลังการปรับแก้แล้ว พบว่า  โมเดลความผูกพันต่อองค์การ (OC) มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืน ดังนี้ มีค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.02 ท่ีองศาอิสระ
เท่ากับ 1 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.00 ดัชนีวัดความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00  และค่าดัชนี
รากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.001 
  ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ มีค่า ต้ังแต่ 
0.578 ถึง 0.984   โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความผูกพัน
ต่อองค์การด้านจิตใจ (AC)  มีน้ าหนักความส าคัญในรูปน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ 
0.984  รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (NC) น้ าหนักความส าคัญในรูปน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.626 และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (CC) น้ าหนัก
ความส าคัญในรูปน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.578 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัด สพป. ใน
ภาคตะวันนออก  
 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

C.R. 
สปส SE t FS SC 

AC 0.556 0.017 32.963 1.682 0.984 0.969 
CC 0.391 0.026 15.056 0.039 0.578 0.334 
NC 0.332 0.020 16.598 0.059 0.626 0.392 

  = 0.023, df = 1  ,p = 0.877, GFI=1.00 , RMSEA=0.000 , RMR=0.0005 
 
จากรายงานผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด 

สพป. ในภาคตะวันออก ในตารางท่ี 1 ผู้วิ จัยจึงสรุปผลการวิเคราะห์โมเดลท่ีได้จากการวิเครา ะห์
องค์ประกอบดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัด 

สพป. ในภาคตะวันนออก 
 

สรุปผล 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  2) ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับ
องค์การ  3) ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ผลการวิเคราะห์ในเชิงค่าสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบองค์ประกอบของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ค่าสถิติท่ีใช้
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลองค์ประกอบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีดังนี้ มีค่าไค-สแควร์ 
เท่ากับ 0.02 ท่ีองศาอิสระเท่ากับ 1 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 25-60) ได้เสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี้ ค่าสถิติไค-สแควร์ ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีมีค่า
มากกว่า 0.90 ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ ากว่า 0.90 ค่ารากก าลังสองเฉล่ียของเศษ
มาตรฐาน (SRMR) เป็นค่าเฉล่ียของเศษท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าท่ีประมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้าแบบจ าลองมีความกลมกลืนสูง 
SRMR ควรมีค่าเล็กมาก โดยท่ัวไปค่า SRMR ไม่ควรมากกว่า 0.05 ค่ารากก าลังสองเฉล่ียของค่าความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลท่ีสร้างขึ้นกับ      
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดย RMSEA ควรมีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  เมื่อพิจารณาค่าสถิติท่ีได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของผู้วิจัย พบว่า ค่าสถิติท่ีใช้
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของผู้วิจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความผูกพัน
ต่อองค์การด้านจิตใจ (AC)  มีน้ าหนักความส าคัญในรูปน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดเท่ากับ 
0.984  รองลงมาคือ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (NC) น้ าหนักความส าคัญในรูปน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.626 และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่กับองค์การ (CC) น้ าหนัก
ความส าคัญในรูปน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.578 แสดงให้เห็นว่า แนวคิดดังกล่าว สามารถ
น ามาใช้อธิบายบริบทของครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออกได้  โดยแนวคิดทฤษฎีของ เมเยอร์, แอลเลน 
และสมิทธ์ (Meyer; Allen; & Smith. 1993) และบุชชาแนน (Buchanan. 1974) ท่ีเสนอมีลักษณะท่ี
คล้ายกันว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้นมีหลายองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดมาจาก
สภาวะทางจิต  พฤติกรรมหรือการกระท า  ซึ่งบางคนอาจเกิดความผูกพันต่อองค์การจาก  3  องค์ประกอบ  
หรือเกิดความผูกพันต่อองค์การจาก  2  องค์ประกอบ  หรือ เกิดจากองค์ประกอบเดียว  หรืออาจเกิดมา
จากองค์ประกอบอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากท่ีศึกษา  ท้ังนี้องค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเหตุของแต่ละบุคคล  ซึ่ง
เป็นผลมาจากการพบเจอประสบการณ์และสภาวะทางจิตของแต่ละบุคคลท่ีอาจแตกต่างกันมากน้อยตาม
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สถานการณ์ท่ีพบเจอของแต่ละบุคคล  ส่ิงเหล่านี้ท าให้ความผูกพันต่อองค์การของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันแม้
จะอยู่ในองค์การเดียวกันก็ตาม  นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การยังส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อ
องค์การของแต่ละบุคคล  หากองค์การให้ความสนใจและศึกษาองค์ประกอบท่ีเกิดขึ้น  เพื่อน าไปใช้สร้าง
รูปแบบความผูกพันให้เกิดกับพนักงานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการองค์การมากขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน
แนวคิดนี้จากงานวิจัยของ จิระวัฒน์  ตันสกุล (2558) ท่ีศึกษาโมเดลการวัดความผูกพันของครู พบว่า โมเดล
การวัดความผูกพันของครูมี 3 องค์ประกอบ คือ ความผูกพันต่อวิชาชีพ  ความผูกพันต่อโรงเรียน และความ
ผูกพันต่อผู้เรียน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี 3 มิติ ได้แก่ ความผูกพันต่อด้านจิตใจ ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
และความผูกพันด้านการคงอยู่ ซึ่งโมเดลการวัดความผูกพันของครูมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ฤทธิโสม (2559) ท่ีกล่าวว่า ว่าการบริหารงานของโรงเรียนโดยเฉพาะการ
บริหารงานบุคคลเป็นงานท่ีมีความละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะเกี่ยวข้องกับจิตใจ
ของคน กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนจึงต้องสัมพันธ์กับสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานท่ีเกี่ยวข้องกับคนเพื่อให้บุคลากรมีความรักใน
องค์กรไปผลิตนักเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคมในปัจจุบัน  ซึ่งสัมพันธ์กับ
งานวิจัยของ ธีรพงศ์ โพธิ์เจริญ (2555) ท่ีพบว่า บุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก จะมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การ โดยเริ่มจากความรู้สึกผูกพันกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเสมือนคนในครอบครัว จนท าให้
รู้สึกผูกพันต่อองค์การท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ และยินดียอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเป้าหมายของ
องค์การ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่า แบบวัดความผูกพันต่อองค์การมีความครอบคลุมองค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ ดังนั้น ครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออก สามารถน าแบบวัดท่ีได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ไปใช้วัดระดับความผูกพันต่อองค์การได้ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนา เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูเกิดความผูกพันต่อองค์การ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 แบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มุ่งวัดแบบวัดความผูกพันต่อองค์การของครูสังกัด สพป. ในภาค
ตะวันออกเท่านั้น จึงควรมีการวิจัยเพื่อขยายผลในบุคลากรสายวิชาการอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละองค์การ 

2.2 ผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความผูกพันต่อ
องค์การครูสังกัด สพป. ในภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับยอมรับได้ดังนั้นควรน า 
องค์ประกอบดังกล่าวไปวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครู
ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ

ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก โดยก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ โดย
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎภีาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของฟราย (Fry, 2003) มาเป็นทฤษฎีหลัก ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การมีความหวัง/ศรัทธา และ 3) การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว 
แหล่งข้อมูลวิจัยเป็นผู้ท่ีด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ดูแลงาน
นิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก รวมท้ังส้ิน
จ านวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และ 2) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ ประชากร
ท่ีใช้การศึกษา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก 
จ านวน 122 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ มี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.872 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

ผลการศึกษา 1) ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ หมายถึง ผู้ท่ีเป็นด่ังเพื่อนท่ีแสนดี หรือ
กัลยาณมิตร มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและ
เข้าใจบุคลากรในโรงเรียน มีความจริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความช่ืนชม ยินดี และให้อภัยต่อทุกคนโดย
ไม่หวังผลตอบแทน มีความรักและศรัทธาในอาชีพศึกษานิเทศก์ และเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความน่าเช่ือถือ มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ ท าให้ผู้อื่นเกิด
จิตส านึกและศรัทธาตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จนสร้ างผลงานและช่ือเสียงให้
โรงเรียนได้  2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) สนับสนุน
ว่าภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) 
การมีความหวัง/ศรัทธา และ3) การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว และองค์ประกอบท้ังหมด มีค่าความเหมาะสม
พอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ, ศึกษานิเทศก์ 
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Abstract 

The objectives of the study were study forms of the meaning and composition     
of spiritual leaders of the supervisors under the jurisdiction of primary education service 
area office on Eastern Region. 1) Study the meaning of spiritual leaders of the supervisors. 
Fry, 2003). Theory is based on three main elements: 1) Vision 2) Hope / Faith, and 3) 
Altruistic Love. The researcher is the supervisor. And the experts. Deputy Director 
Supervise, supervise, monitor and evaluate Office of Primary Education Area East Region A 
total of 4 interview were interviewed. Analyze data using content analysis and 2) study the 
components of spiritual leadership of the supervisors. The study population consisted of 
the supervisors of the Office of Primary Education Area. The instruments used in the study 
were the 5-level questionnaire, 22 items, and the reliability coefficient of 0.872. Data were 
analyzed by means of standard deviation And Confirmation Analysis. (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA). 

The results of the study 1) The spiritual leader of the supervisor refers to the 
person who is a good friend. Or genius The spirit of being a kind giver is good for others. 
Will be able to help and understand school personnel with sincerity, morality and ethics. 
Give gladness and forgiveness to everyone without return. Have faith and love in the 
supervisory profession. It is a visionary. Academic Leadership Be creative. respectful Has 
the ability to build trust. Make others conscious and believe in themselves. Can improve 
the performance. 2) Confidence factor analysis. The Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
supports that the spiritual leadership of the supervisor consists of three elements: (1) 
vision, (2) hope and (3) unselfish love. And all elements The value of appropriateness fit 
the empirical data. 

Keywords : Spiritual Leadership, Supervisors 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันภาครัฐและเอกชนก าลังให้ความสนใจและพยายามค้นหาข้อมูลและวิธีการท่ีจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีแรงจูงใจและจิตวิญญาณในการท างาน เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับองค์กรมากขึ้นด้วย ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณเป็นแนวทางหนึ่ง          
ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะผู้น าจะเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับปัญหาและยังเป็นผู้น าท่ีใช้จิตวิญญาณ         
ในการท างาน จึงเข้าใจความต้องการทางจิตวิญญาณของคนได้อย่างแท้จริง  เพราะผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าทาง  
จิตวิญาณ จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น เข้าใจเปูาหมายในการด าเนินชีวิต มีความ
เช่ือ และมีจริยธรรมในการท างาน ไม่ยึดติดในตัวตนของตนเอง (Perkins, Wellman (2009) อ้างถึงใน   
วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ (2559) โดยองค์กรท่ีจ าเป็นต้องมี ผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ คือ 
สถาบันการศึกษา เนื่องจากสถาบันการศึกษามีบทบาทท่ีส าคัญ คือ ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ขัดเกลา และ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
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ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน  ในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่ือมโยงกัน  ซึ่งศึกษานิเทศก์เป็นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นก าลังส าคัญในการช่วย
พัฒนาระบบการเรียนการสอน และเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับ สุพักตร์ พิบูลย์ (2555 
: ออนไลน์)  กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ถือเป็นผู้น าหรือกลุ่มบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนท าให้การจัดการศึกษาของ
ประเทศ ถ้าศึกษานิเทศก์มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นครบถ้วนและมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 
น่าจะมีผลดีอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศได้ ในขณะท่ีไวลส์และโลเวลล์ (Wiles 
and Lovell, 1967) อ้างถึงใน พีรพัฒน์ รุ่งเรือง (2553) กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์จะต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
และช่วยเหลือ ผู้รับการนิเทศในทุกด้าน และทักษะท่ีจ าเป็นของศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย1) ทักษะด้าน
ความเป็นผู้น า ได้แก่ สามารถชักน าให้ผู้อื่นยอมรับในวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้  2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สามารถสร้างบรรยากาศท่ีพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  3) ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ สามารถสร้าง
วัตถุประสงค์ในการท างานกลุ่ม วางแผนและด าเนินงานร่วมกันได้  4) ทักษะด้านการบริหารบุคคล ได้แก่ 
สามารถสับเปล่ียนบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและต าแหน่งงาน และ 5) ทักษะด้านการประเมินผล ได้แก่ 
สามารถเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างมีระบบ เป็นผู้ตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการ
ประเมินผลตนเองและเพื่อนร่วมงานได้  เช่ือมโยงกับงานวิจัยของธเนศ ข าเกิด  (2559) กล่าวว่า หลักการ
นิเทศการศึกษาท่ีส าคัญข้อหนึ่งท่ีเน้นเรื่องการยึดหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์  สร้างความตระหนัก ความ
เช่ือถือศรัทธาและความร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความเป็น
ประชาธิปไตย และสัมพันธ์กันงานวิจัยของกิติมา ปรีดีดิลก (2532) ท่ีว่าศึกษานิเทศก์ถ้าขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ี
ดี มักถูกเพิกเฉย ในบางครั้งถูกต่อต้านจากครู ท าให้งานล้มเหลวอย่างง่ายๆ  ดังนั้น การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดในการท าหน้าท่ีการนิเทศส าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของภาวะ
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณของ Fry & Slocum (2008) ท่ีว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเอง ผู้อื่น และส่ิงแวดล้อม มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ มีความเช่ือส่ิงท่ีถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน สามารถกระตุ้นแรงจูงใจภายในตนเองและผู้อื่น ให้เกิดจิตวิญญาณในการท างานได้ 

จากการศึกษาท้ังในและต่างประเทศเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญ
กับภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณกันมากขึ้น ดังเห็นได้จากฟราย (Fry, 2003) ท่ีช้ีให้เห็นว่าภาวะผู้น าเชิงจิต
วิญญาณพัฒนามาจากโมเดลแรงจูงใจ  และเปูาหมายท่ีส าคัญคือการสร้างวิสัยทัศน์ ส่งเสริมความมุ่งมั่นและ
สร้างความภักดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร  โดยได้พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณจากการส ารวจแนวคิด
ของการท างานในเชิงบวกของมนุษย์สู่การพัฒนาการท างาน การมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การมีความหวัง/ศรัทธา และ 3) การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว   
ส่วน (Sanders OJ.S.,1980 อ้างถึงใน พัชนี สมก าลัง, 2555) ได้อธิบายลักษณะความเป็นผู้น าท่ีมีภาวะผู้น า
ทางจิตวิญญาณไว้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่น ความศรัทธาในพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ/พระเจ้า พลังของ
คุณธรรม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เข้าใจความจริงแท้ และพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ยืนหยัดท าใน
ส่ิงท่ีถูกต้องดีงามโดยมิได้มุ่งหวังให้บุคคลพอใจหรือยกย่องให้เกียรติตนมีแรงจูงใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Conger & Kanungo (1998) และ Wolf (2004) ท่ีกล่าวว่าภาวะ
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณให้ความส าคัญด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการส่งเสริมความสมดุลในด้านความต้องการ
ในการท างานท่ีท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานของตนเองโดยเช่ือว่าเปูาหมายส าคัญท่ีสุดของ
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องค์การคือการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน และฟราย (Fry, 2003) ยังช้ีให้เห็นอีกว่า ภาวะผู้น าเชิงจิต
วิญญาณเป็นแม่แบบส าหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวก อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ไม่เพียงแค่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ยังมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม ความเข้มแข็งและ ข้อผูกพัน
เชิงลึกของคนในองค์กร ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  และครอบคลุมแนวคิดทาง
จิตวิทยาเชิงบวก ได้แก่ ความรัก ความอดทน การให้อภัย และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ (Fry 
และคณะ, 2011) 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษา
ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพราะศึกษานิเทศก์จะเป็น
ผู้ท่ีมีส่วนช่วยในการสนับสนุน ให้ค าปรึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานและโรงเรียนให้สามารถสร้างผู้เรียน และพัฒนาชุมชน เพื่อรองรับการเป็นเขต
พัฒนาพิเศษภูมิภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ
ของศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของ
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก และสามารถเป็นแนวทางให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณโดยผ่านบริบทของศึกษานิเทศก์หรือ
บริบทอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้  ผู้วิจัยหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
 ระยะท่ี 1 การศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีรายละเอียดดังนี้  
  1. การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 4 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้  
   1.1 ศึกษานิเทศก์  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ อย่างน้อย 10 ปี มีวิทยฐานะระดับช านาญการขึ้นไป  และมีผลงานดีเด่น เช่น ด้าน
วิชาการ ด้านการบริการแก่สังคม ชุมชน 
   1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ดูแลงานนิเทศติดตามและประเมินผล  มีประสบการณ์ในการท างาน อย่างน้อย 15 ปี และ 
เป็นผู้มีผลงานดีเด่น เช่น ด้านวิชาการ ด้านการบริการแก่สังคม ชุมชน 
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2. เครื่องมือในการวิจัย ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการสอบถาม
แบบปลายเปดิและใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อค าถามจะถามเพื่อเช่ือมโยง
ไปท่ีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ได้แก่ 1) ลักษณะทางสังคมและภูมิหลังของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และ        
2) ข้อมูลการท างาน ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ผลงานท่ีผ่านมาในการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ หรือ
เคยท างานร่วมกับศึกษานิเทศก์ ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ในท่ีท างาน แรงบันดาลใจในการท างาน วิธีการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษานิเทศก์ และการแก้ปัญหา 

3. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามตัวแปรจากกรอบแนวคิดในการวิจัยเบื้องต้น  
3.2 การสร้างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามความเหมาะสมกับบริบทท่ี

ศึกษา และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม  
3.3 น าแบบสอบถามท่ีได้ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขภาษา และเรียบเรียงข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยได้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมิน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 พิจารณาข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง IOC ต้ังแต่ .05 ขึ้นไป ได้คัดเลือกไว้
ท้ังหมด 9 ข้อ 

3.4 เมื่อปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว น าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท าการคัดเลือกประชากรและติดต่อประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานท่ีประสงค์จะ
ขอสัมภาษณ์ แนะน าผู้วิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย นัดวันและเวลาการสัมภาษณ์ เดินทางไปสัมภาษณ์ 
และจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสัมภาษณ์และน าข้อมูลค าตอบท่ีสมบูรณ์ในแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไป
วิเคราะห์หาข้อมูลทางขั้นตอนเชิงคุณภาพต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้   
5.1 การตรวจสอบข้อมูล โดยการให้ศึกษานิเทศก์ได้ตรวจสอบและรับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อสรุป ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย 

(Descriptive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึก และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ระยะท่ี 2 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มีรายละเอียดดังนี้  
  1. ประชากรและกลุ่มเปูาหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลจากศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก โดยแบ่งออกเป็น 8 
จังหวัด จ านวน 162 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มเปูาหมาย จ านวนท้ังส้ิน 132 คน และแบ่งกลุ่ม
เปูาหมายไปใช้ในการทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จ านวน 30 คน  
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2. เครื่องมือในการวิจัย ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจะเป็นการใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างเครื่องมือแบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

3. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และผลจากการศึกษาความหมายเพื่อก าหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการโครงสร้างของตัวแปรท่ีต้องการวัด 
3.2 การสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีของฟราย (Fry, 2003) และ

น ามามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทท่ีศึกษา และเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า 
ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3.3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  ผู้วิ จัยน าแบบวัดท่ีสร้างขึ้นพร้อม
รายละเอียด ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านตรวจสอบ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมิน 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60  ถึง  1.00  

3.4 น าแบบวัดท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมาย (Try Out) ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านค่าอ านาจจ าแนก โดย
คัดเลือกข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์และครอบคลุมนิยามศัพท์ จ านวน 23 ข้อ 

3.5 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment) โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
Total Correlation) 

3.6 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient : α)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้ ปรากฏค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับอยู่ระหว่าง 0.351 - 0.862 และค่าความเช่ือมั่นรายด้าน เท่ากับ 
0.872 รายละเอียดดังตาราง 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถาม 

ก่อนคัดเลือก หลังคัดเลือก 

จ านวน
(ข้อ) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เช่ือมั่น 

(α) 

จ านวน
(ข้อ) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เช่ือมั่น 

(α) 
ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ 23 -0.002-0.836 0.822 22 0.351-0.862 0.872 
1. การมีวิสัยทัศน์ 8 0.559–0.735   0.896 8 0.559–0.735   0.896 
2. การมีความหวัง/ศรัทธา 7 -0.002-0.680 0.689 6 0.519-0.862 0.839 
3. การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว 8 0.351-0.836 0.882 8 0.351-0.836 0.882 
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   ผู้วิจัยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย เมื่อรวมคะแนนท้ังหมด จ านวน  22 ข้อ  มีการ
แปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ 

เท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อค าถามนี้ในระดับมากท่ีสุด  
เท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อค าถามนี้ในระดับมาก  
เท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อค าถามนี้ในระดับปานกลาง 
เท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อค าถามนี้ในระดับน้อย 
เท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับข้อค าถามนี้ในระดับน้อยท่ีสุด 
  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไป

ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก ในการตอบแบบสอบถามจาก
กลุ่มเปูาหมาย 

4.2 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นไปติดต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก จ านวน  8  จังหวัด  15 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย 

4.3 ประสานงานกับศึกษานิเทศก์เพื่อแนะน าผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
รายละเอียดของการเก็บข้อมูล 

4.4 เดินทางไปส่งและเก็บแบบสอบถามให้ศึกษานิเทศก์ด้วยตนเอง จ านวน 132 ฉบับ  
4.5 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ

น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป โดยเมื่อท าการตรวจสอบพบว่า ได้รับ
แบบสอบถามกลับท้ังหมด จ านวน 122 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.42 ซึ่งเพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Item 

Objective Congruence: IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Analysis) ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson 
Product Moment) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient : α) 

 5.2 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
 
ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  1.  การศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก ผู้วิจัยด าเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิธีการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ให้สัมภาษณ์มีจ านวน  4  คน  เป็นชาย  3  คน  และหญิง  1 คน  มี
อายุระหว่าง 45-60 ปี  ใช้เวลาในการศึกษา 6 เดือน โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
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  ศึกษานิเทศก์  A เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน  มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษามากกว่า  20  ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับช านาญการพิเศษ  ดูแลงานด้านการ
ฝึกอบรม 
  ศึกษานิเทศก์  B เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับช านาญการพิเศษ ดูแลงานด้านวิชาการ 
  ศึกษานิเทศก์  C เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ท่ีดูแลงาน
ด้านการบริหารจัดการ การเงินและพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน  มีประสบการณ์ด้าน
การศึกษามากกว่า 30 ปี เคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ส าหรับความหมายของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์นั้น ผู้วิจัยได้ให้ความภาวะผู้น า
เชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ ไว้ว่า ผู้ท่ีเป็นด่ังเพื่อนท่ีแสนดี หรือกัลยาณมิตร มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ให้ มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น พร้อมท่ีจะช่วยเหลือและเข้าใจบุคลากรในโรงเรียน มีความจริงใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม ให้ความช่ืนชม ยินดี และให้อภัยต่อทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความรักและศรัทธา
ในอาชีพศึกษานิเทศก์ และเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
น่าเช่ือถือ มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ ท าให้ผู้อื่นเกิดจิตส านึกและศรัทธาตนเองได้ สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จนสร้างผลงานและช่ือเสียงให้โรงเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณท่ีพัฒนามาจากแนวคิดของฟราย (Fry, 2003) ท่ีประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ โดยแสดงดังภาพท่ี 1 

1) การมีวิสัยทัศน์ (Vision)   
พฤติกรรมการแสดงออกของศึกษานิเทศก์ท่ีสามารถอธิบาย    ให้ค าแนะน า    และสามารถหา 

แนวทางในการแก้ปัญหา  การด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาได้ต้ังเปูาหมายไว้  สามารถกระตุ้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน  จน
สามารถแสดงศักยภาพ หรือความสามารถออกมาใช้ในการท างานได้ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
        “....งานนี้ มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน ผู้อ านวยการ ครู จัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน ส่ือเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับภาวะทางสังคม นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน 
แล้วอีกอย่างงานนี้ยังเป็นเหมือนส่ือกลางระหว่างครู กับหน่วยงานรัฐ…” (ศึกษานิเทศก์  A) 
    “....ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ท่ีคอยสนับสนุน ขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนสู่การปฏิบัติจริงในรูปของกิจกรรม โครงการ จากส่วนกลางผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงสู่
โรงเรียน... ” (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

2) การมีความหวัง/ศรัทธา (Hope/Faith)  
           ความรู้สึกของศึกษานิเทศก์ท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่น ต้ังใจ มีความเช่ือและความหวังอย่างแน่วแน่
ว่า  สามารถท าให้บุคลากรภายในโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายในการจัดการศึกษาท่ีรัฐบาล
ก าหนดได้   และด าเนินการคิดค้นเทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอน  อีกท้ังผลักดันให้บุคลากรภายใน
โรงเรียนพัฒนาตนเองจนสามารถสร้างผลงานและช่ือเสียงให้โรงเรียน  สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ  ได้ 
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และพร้อมท่ีจะเผชิญกับการต่อต้านจากบุคลากรภายในโรงเรียน  อดทนต่ออะไรก็ตามท่ียากล าบาก  เพื่อให้
โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
    “....ผมจะท าเท่าท่ีสามารถท าได้  ในการคัดเลือกครูท่ีจะส่งเสริมไปประกวด หรืออบรม จะมี
การคุยกับระหว่างศึกษานิเทศก์ในหน่วยงาน... ” (ศึกษานิเทศก์  A) 
    “....ครูจะศรัทธาในศึกษานิเทศก์อยู่มาก เช่ือฟัง ท าตาม โดยท่ีไม่ต้องใช้อ านาจ เพราะ
ศึกษานิเทศก์อย่างเรา เป็นคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านไม่ใช่แค่วิชาการ แต่ยังเป็นคนท่ีคอยให้
ก าลังใจ  ครู ผู้บริหาร ไม่ว่าเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องงาน...”(ศึกษานิเทศก์  B) 
   3) การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic love)  
     ความรู้สึกของศึกษานิเทศก์ท่ีแสดงถึงความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
จริงใจ และสร้างความไว้วางใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ให้กับผู้อื่น และมีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจ
ใส่ รวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีให้ความช่ืนชม ยินดี และให้อภัยต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
     “....มีความจริงใจกับครู ผอ. ท าให้ครูเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา พอพูดอะไรไปเขาจะท าตาม
โดยไม่มีข้อโต้แย้ง  เอาง่ายๆ คือต้องมีท้ังพระเดชพระคุณ... ” (ศึกษานิเทศก์  A) 
     “...ใช้หลักในการให้ก าลังใจ แนะน า พูดคุยในเรื่องท่ีไม่ใช่เชิงวิชาการ จนครูไว้วางใจเรา เปิด
ใจกับเรา เช่ือมั่นในเรา ว่าเราช่วยเขาได้นะ...” (ศึกษานิเทศก์  B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ 
 

 2. การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก โดยใช้วิธีการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) จากการศึกษาพบว่า ศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออก มีภาวะผู้น า
เชิงจิตวิญญาณ  เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบย่อยท้ัง 3 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน และอยู่ใน
ระดับมาก โดยศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออก มีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ด้านการมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว
มากท่ีสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 153.242 ,df เท่ากับ 3 ,p 
เท่ากับ 0.000, KMO เท่ากับ 0.663 มีค่าสูงกว่าระดับ 0.500 ถือว่าตัวอย่างมีขนาดเพียงพอส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ  โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA)  ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 7.73 , df เท่ากับ 3, p เท่ากับ 0.05193, RMSEA เท่ากับ 0.114, GFI 
เท่ากับ 0.974, AGFI เท่ากับ 0.949 แสดงให้เห็นว่า แบบวัดพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณมีความ

ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ 

การมีวิสัยทัศน์ การมีความหวัง/ศรัทธา การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว 
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สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของ
ศึกษานิเทศก์ พบว่า ตัวแปรมีน้ าหนักความส าคัญในการบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ 
ท้ังหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย คือ การมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว  การมี
วิสัยทัศน์ และการมีความหวัง/ศรัทธา โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74, 0.72 และ 0.71 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงในภาพที่ 2 และตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก 

ตัวแปร M SD 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

CR 
สปส. SE t FS SC 

1. การมีวิสัยทัศน์ (VIS) 4.213 0.466 0.325 0.039 8.384 0.620 0.717 0.514 
2. การมีความหวัง/ศรัทธา (HOPE) 4.263 0.427 0.315 0.038 8.177 0.562 0.705 0.497 
3. การมีความรักต่อผู้อื่น (ALO) 4.634 0.394 0.295 0.033 8.905 1.168 0.745 0.554 

2

 = 7.73, df = 3, p = 0.051, RMSEA = 0.114, GFI = 0.974, AGFI = 0.949 , RMR = 0.009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square = 7.73, df = 3, P-value = 0.05193, RMSEA = 0.114 
ภาพที่ 2 แสดงตัวแบบวัดภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก 
 
 สรุปว่า องค์ประกอบของภาวะผู้ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก ประกอบด้วย ด้านการมีวิสัยทัศน์ (Vision)  ด้านการมีความหวัง/
ศรัทธา (Hope/Faith) และด้านการมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic love) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. การศึกษาความหมายของศึกษานิเทศก์ท่ีมีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) 
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของฟราย (Fry, 2003) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual 

ภาวะผู้น า 
เชิงจิตวิญญาณ 

(SL) 

การมีความหวัง/ศรัทธา 
(HOPE) 

การมีความรัก 
ท่ีไม่เห็นแก่ตัว(ALO) 

0.72* 

0.71* 

0.74* 

0.49 

0.50 

0.45 

1.00 

การมีวิสัยทัศน์ 
(VIS) 

0.25 
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Leadership) พัฒนามาจากโมเดลแรงจูงใจ โดยเปูาหมายท่ีส าคัญ คือการสร้างวิสัยทัศน์ ส่งเสริมความมุ่งมั่น
และสร้างความภักดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร สอดคล้องกับ สมชาย เทพแสง และอรจิรา เทพแสง (2549) 
ท่ีว่า ผู้น าแห่งจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) จะต้องเป็นผู้ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจ เป็น
ศูนย์รวมแห่งความศรัทธา ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ ไม่เห็นแก่ตนเอง มีความ
มุ่งมั่น ต้ังใจ เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ และสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้บุคคลอื่นได้ และเป็นผู้ท่ี
มีจิตใจเข้มแข็ง สามารถเผชิญอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อ สอดคล้องกับ กมลวรรณ ทิพเนตร (2556) กล่าวว่า 
ผู้บริหารนอกจากจะเต็มเป่ียมไปด้วยจิตวิญญาณในการท างาน ซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากร ต้องเป็น
ผู้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานจนส าเร็จตามเปูาหมาย คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนใน การท างาน 

อาจกล่าวได้ว่า ศึกษานิเทศก์มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า  ในวงการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา) บุคลากรวิชาชีพท่ีเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงกลุ่มวิชาชีพท่ีเรียกว่า “ศึกษานิเทศก์” เพราะเป็นผู้ท่ีคอยสนับสนุน ขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูป
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริงในรูปของกิจกรรม โครงการ จากส่วนกลางผ่าน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงสู่โรงเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ (Vision)  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของฟราย (Fry, 2003) ท่ีหมายถึง ส่ิงท่ี
อธิบายถึงแนวทางหรือนโยบายในการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ท่ีต้องท าตามแนวทางท่ีก าหนด
ไว้ โดยกระตุ้นความหวังหรือความเช่ือ ท าให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ เข้าใจในเปูาหมายขององค์กรและ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (2556) ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ท่ีกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ ค้นหาวิธีการท างาน 
การพัฒนาวิชาชีพและสามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดผลต่อผู้รับการนิเทศ และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเปูาหมายท่ีก าหนด 

ด้านการมีความหวัง/ศรัทธา (Hope/Faith) เช่ือมโยงกับทฤษฎีของฟราย (Fry, 2003) ได้แก่ 
ความหวัง/ศรัทธา (Hope/Faith) หมายถึง ความคาดหวังท่ีมีบางส่ิงเกิดขึ้นจริงและความเช่ือมั่นว่าวิสัยทัศน์ 
เปูาหมาย และพันธกิจขององค์กรจะบรรลุผลส าเร็จได้ และเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(2556) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ท่ีกล่าวว่า นอกจากศึกษานิเทศก์ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพแล้ว จ าเป็นต้องใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ มีกัลยาณมิตร สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความศรัทธา 
ให้กับผู้รับการนิเทศ  ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเช่ือถือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิต
วิญญาณ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับทุกคน 

ด้านการมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic love) โดยฟราย (Fry, 2003) ได้อธิบายว่า คือ 
ความรู้สึกท่ีเกิดจากความสุข ในการดูแลซึ่งกันและกัน การให้อภัย การมีความรักต่อกัน การยอมรับ ความ
ซื่อสัตย์ กตัญญู เกิดความไว้วางใจ และรู้สึกว่าการท างานของตนนั้นมีความหมาย ส่งผลให้งานเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (2556) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน ท่ี
กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย 
วาจา และจิตใจ ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
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2. การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออก  จากผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล   
เชิงประจักษ์ โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ (Vision)  ด้านการมีความหวัง/
ศรัทธา (Hope/Faith) ด้านการมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic love) สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของฟราย (Fry, 2003) ท่ีผู้วิ จัยเลือกมาเป็นทฤษฎีหลัก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) พบว่า มีค่าดัชนีทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ได้แก่           
ค่าไค-สแควร์ ( 2

 ) มีค่าเท่ากับ 7.73  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ 0.051 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าความ
เหมาะสมพอดีขั้นต่ า (The minimum value of the fir function) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัดความเหมาะสมพอดีอื่นๆ 
ให้ผลสอดคล้องกัน คือค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.974  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสม
พอดีท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.949 ดัชนีความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 
0.969 แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีรากของก าลัง
สองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.009 และดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.114 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ จากดัชนีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภูมิภาคตะวันออก จ านวน 3 องค์ประกอบ มีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีองค์ประกอบด้านการมีความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการมี
ความหวัง/ศรัทธาอยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 แบบวัดภาวะผู้น าเชิง จิตวิญญาณของศึกษานิ เทศก์ฉบับนี้  ผู้ ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศึกษานิเทศก์สามารถน าไปใช้วัดภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางไปในการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณโดยผ่านบริบทของศึกษานิเทศก์ได้ 
 1.2 ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป็นศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ภูมิภาคตะวันออก ดังนั้น ในการน าแบบวัดภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์ไปใช้ในระดับ
มัธยมศึกษา หรือ เขตพื้นท่ีอื่นๆ ควรพิจารณาข้อค าถามให้เหมาะสมกับศึกษานิเทศก์ในบริบทนั้นๆ ด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้  โดยใช้ประชากรท่ีเป็นศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาด้วย เพื่อเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต่างกัน เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ในแต่ละด้าน 
 2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของศึกษานิเทศก์  เพื่อให้ได้
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาและเอื้ออาทรอย่างสูงจาก  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ซึ่งให้โอกาส กรุณาให้ความดูแล เอาใจใส่ ถ่ายทอด
ความรู้ วิธีคิด อันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัย ส่ิงท้ังปวงเหล่านี้ มีค่ายิ่งส าหรับผู้วิจัย ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ 

ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 
ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และอาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ  เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
และเสียสละเวลาในการแก้ไขให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขตภูมิภาคตะวันออกทุก
ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาท่ีเป็น ผู้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย
และ เป็นก าลังใจในการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาและให้ข้อแนะน าในการหาความรู้ในการท างานวิจัย
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกคนท่ีเป็นก าลังใจรวมท้ังให้ค าปรึกษาท่ีดีตลอดมาจนกระท่ังการท าปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้จนเสร็จส้ิน 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  พี่สาว น้องชาย สามีและลูกชาย ท่ีคอยมอบความ
รัก ก าลังใจ และให้การสนับสนุนผู้วิจัยในทุกเรื่องอันเป็นเบ้ืองหลังแห่งความส าเร็จของผู้วิจัยในครั้งนี้ 
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การศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดธุรกิจผลไม้แปรรูป 
กรณีศึกษาธุรกิจ “Juice ball”อาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจของธุรกิจ Juice 

ball บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด อ าเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของธุรกิจ Juice ball บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล 7 คน 
ได้แก่ ผู้ประกอบการจานวน 3 คน ท่ีปรึกษาธุรกิจจานวน 1 คน และผู้บริโภคจานวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัย แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องมือในการจด
บันทึก ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจ Juice ball บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด 
เริ่มต้นจากการทาธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้และมีผลไม้บางส่วนต้องคัดท้ิงเนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐาน
การส่งออก บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด จึงพัฒนาน้าผลไม้รูปแบบใหม่โดยใช้ช่ือธุรกิจ “Juice ball” 
ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบเป็นน้าผลไม้บรรจุอยู่ในเจลบอลมีลักษณะคล้ายไข่แดง โดยเมื่อรับประทานเข้าไป เจ
ลบอลจะแตกและมีน้าผลไม้แท้ออกมา โดยม ี3 รสชาติ ได้แก่ 1. มะม่วงทับทิมทอง 2. มะละกอฮาวาย และ 
3. มะพร้าวอ่อน โดยตัวเจลบอลมีสารสกัดจากสาหร่ายท่ีเคลือบอยู่ด้านนอกของน้าผลไม้  สร้างความแปลก
ใหม่ให้กับผู้บริโภค 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลไม้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่โดยใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการถนอมอาหารและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ และการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบโดยการผลิตสินค้าด้วยตนเอง และมีแหล่งจัดซื้อ
วัตถุดิบโดยตรง อีกท้ังยังมีการลดต้นทุนด้านช่องทางการจัดจาหน่ายท่ีสามารถขายส่งและขายปลีกได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง  
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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Abstract 
This research is qualitative research was studied 1) The study of business 

innovation for Juice ball business ampher lamlukka pathumthani province 2) The study for 
the creation of market value fruit processing case study Juice ball business C.O Suan 
Srakaew Co, Ltd., Ampher lamlukka pathumthani province By in-depth interview which is 
the main information number of 7 people include entrepreneurs number 3 people 
business consultants number 1 people and Comsumers were 3 people. Tools used in 
research include research trend of interview questions late model open audio recorder 
and take notes. The results showed that the 1) To study the product development of 
Juice ball business C.O Suan Srakaew Co, Ltd., Ampher lamlukka pathumthani province, 
starting from Export fruit business and sort out some product not pass to standard export. 
C.O Suan Srakaew Co, Ltd., develop new product by name Juice ball. Product design for 
juice contain Jell ball and resemble Egg yolk. Consume jell ball therefore sprout and pure 
juice flow out. Juice ball consist of 3 taste is 1 mango 2 papaya and 3 coconut. Jell ball 
distill from algae, create strange for consumer 2) The creating value added by fruit 
processing into new product with the use of innovative advanced technologies in food 
preservation in order to meet the needs of customers in the country and abroad. And cost 
reduction in raw materials. By producing goods can manually select raw materials with low 
cost, the quality of good raw materials used in production. There is also a reduced cost on 
distribution channels that can be wholesale and retail manually without going through the 
middle.  
Keywords : Product Development, Creating Added Value  
 
บทน า 

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยได้เจริญเติบโตและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  โดยแต่เดิมประเทศไทยมี
จุดยืนเป็นสังคมเกษตรกรรม (ประเทศไทย 1.0) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร นาผลผลิตมาสร้าง
รายได้และการดารงชีวิต ต่อมาได้พัฒนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเบา (ประเทศไทย 2.0) จนประเทศไทย
เริ่มมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการทาอุตสาหกรรมจึงก้าวเข้าสู่สังคมอุสาหกรรมหนัก (ประเทศไทย 3.0) จะมุ่ง
ผลิต รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดย
มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งออก รายได้ของประเทศเดินอยู่กับท่ีเป็นเวลาหลายสิบปี ส่งผลให้ในปัจจุบัน
ประเทศจึงต้องก้าวไปอีกข้ัน คือประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างและนวัตกรรม เปล่ียน 
รูปแบบของ 4 องค์ประกอบเดิมท่ีมีอยู่ ใส่นวัตกรรมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ลงไป จากการเกษตร
แบบด่ังเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ การบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีให้ผสมผสานกับการเกษตร เป็น
โอกาสส าคัญสาหรับผู้ผลิตยุคใหม่ท่ีสามารถดึงประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบธุรกิจโดยยึดแนวทางการเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ(สานักงานบริหารและพัฒนาความรู้,2558)  
บริษัท ซ.ี โอ. สวนสระแก้ว จากัดเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่ “Juice ball” ผลิตภัณฑ์น้าผลไม้
สด บรรจุอยู่ในเจลบอล ซึ่งผลิตมาจากสารสกัดสาหร่ายโดยมีคุณสมบัติคล้ายเจลาติน เพียงแค่กัดเข้าปากเจ
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ลบอลท่ีเคลือบน้าผลไม้อยู่ก็จะแตกออกและได้ด่ืมน้าผลไม้ท่ีอยู่ภายใน เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ท่ีช่ืนชอบการ
บริโภคน้าผลไม้ และการบริโภคน้าผลไม้ในอีกอรรถรสท่ีไม่เหมือนเดิม โดยเริ่มต้นมาจากบริษัทซี. โอ. สวน
สระแก้ว จากัด ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย โดยมีผลไม้บางส่วนไม่ได้มาตรฐานส่งออก ผลไม้บางส่วนจึง
ถูกคัดออกและไม่ถูกนาไปสร้างประโยชน์ต่อ นายโชคยิ่ง พิทักษากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโอ สวน
สระแก้ว จากัด จึงปรึกษากับหน่วยงานของรัฐท่ีดูแลทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  อย่างสานัก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้
เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” ได้ร่วมทางานวิจัย 
กับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้
ออกมาเป็น Juice ball และให้ความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลกใหม่
(www.sskfruit.com,2558)  

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษานวัตกรรมทางการธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
ธุรกิจผลไม้แปรรูป กรณีศึกษา ธุรกิจ “Juice ball” อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นธุรกิจการแปร
รูปผลไม้ของธุรกิจ Juice ball เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผู้วิจัยหวังว่าการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจทาธุรกิจผลไม้แปรรูปและสามารถนาความรู้ท่ีได้ไปใช้ต่อยอดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดของธุรกิจตนเองได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ Juice ball น้าผลไม้เค้ียวได้ บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว 
จ ากัด อ าเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี  

2.เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ Juice ball น้าผลไม้เค้ียวได้ บริษัท ซี .โอ. สวนสระแก้ว 
จ ากัด อ าเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตของการวิจัยท่ีส าคัญท่ีผู้วิจัยก าหนด มีดังนี้  

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 
ธุรกิจผลไม้แปรรูปกรณีศึกษา  
"Juice ball" บอลน้าผลไม้อ าเภอลาลูกกาจังหวัด ปทุมธานี ซึ่งการทาวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

2.ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักคุณโชคยิ่ง พิทักษากรประธานบริษัท ซ.ีโอ. สวน
สระแก้ว จากัด คุณ ธัญธร พิทักษากร และคุณอรพิน พิทักษากร ฝ่ายการตลาด ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ท่ี
ปรึกษา และผู้บริโภคจานวน4คน  

3.ขอบเขตด้านพื้นท่ี บริษัท ซีโอ สระสวนแก้ว จากัด อ าเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
4.ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ในการทาการวิจัยเริ่มจากเดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน

พฤษภาคม2561  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

428 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
ผู้ให้ข้อมูลหลักคุณโชคยิ่ง พิทักษากรประธานบริษทั ซ.ีโอ สวนสระแก้ว จ ากัด คุณธัญธร พิทักษากร และคุณ
อรพิน พิทักษากร ฝ่ายการตลาด ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ท่ีปรึกษา และผู้บริโภคจานวน 4 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางการตลาดธุรกิจผลไม้แปรรูปกรณีศึกษา "juice ball" บอลน้าผลไม้อ าเภอลาลูกกาจังหวัด 
ปทุมธานีผู้วิจัยจึงเลือกเครื่องมือในการวิจัยดังนี้  

1. ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เตรียมตัวก่อน
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลโดยเริ่มจากการแนะนาตนเองกบัผู้ให้ข้อมูล และให้ความส าคัญกับบรรยากาศเป็นกันเอง 
ทักทายด้วยอัธยาศัยอันดีบอกถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกข้อมูลเสียง จากการ
สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล  

2. แนวคาถามเป็นคาถามปลายเปิดเพื่อใช้สัมภาษณ์เชิงไม่เป็นทางการโดยมีลักษณะคาถามท่ี
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปประกอบไปด้วยชื่อนามสกุล(ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ขัดข้อง)และต้ังคาถามเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ธุรกิจผลไม้แปรรูปกรณีศึกษา"Juice ball"อ าเภอลาลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  

3. โทรศัพท์ เทปบันทึกเสียง เพื่อบันทึกข้อมูลเสียงในการสอบถาม เพื่อป้องกันข้อมูลท่ีตกหล่น ท่ีไม่
สามารถบันทึกได้ทันในขณะนั้นหรือในช่วงทาการสัมภาษณ์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมถึง
ข้อมูลท่ีต้องการศึกษา ครบถ้วนชัดเจน  

4.อุปกรณ์ท่ีบันทึกข้อมูลภาคสนามได้แก่ สมุดโน้ตจดบันทึก ปากกา ดินสอ โทรศัพท์ และเทป
บันทึกเสียง สาหรับจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ให้ข้อมูลหลัก  และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นยาในการ ท าวิจัย 
 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. การตรวจสองวามเส้าด้านข้อมูล คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้องของข้อมูลหรือไม่ 
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้จากแหล่งเวลา ข้อมูลท่ีได้มากจากเวลาท่ีแตกต่างกันข้อมูลจะต่างกันหรือไม่ แหล่ง
สถานท่ี หากข้อมูลท่ีได้มาจากสถานท่ีๆต่างกันข้อมูลจะต่างกันหรือไม่และแหล่งบุคคล หากได้รับข้อมูลจาก
ต่างบุคคล จะได้รับข้อมูลท่ีต่างกันหรือไม่  

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย เป็นการตรวจสอบขอมูลท่ีผู้วิจัยแต่ละคนได้รับข้อมูลท่ีต่างกัน
หรือไม่หากข้อมูลท่ีได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลท่ีได้รับมาความถูกต้อง  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฏี คือการตรวจสอบหากผู้วิจัยได้นาทฤษฏีอ้างอิงท่ีต่างออกไป จะ
ท าให้การตีความข้อมูลมีความต่างออกไปหรือไม่หากข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกันสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลมี
ความถูต้อง  

4. การตรวจสอบสามเส้นด้านวิธีการรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการสังเกตควบคู้กับการซักถาม และมี
การตรวจสอบข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต และบทความจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประกอบ หากข้อมูลท่ีได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง(ชยกร คงข้าว,2555)  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive Analysis) คือ

หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยจะนาข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูต้อง
ของเนื้อหา นาประเด็นหลักมากแยกเป็นประเด็นย่อย และสรุปหาแนวคิดท่ีตรงประเด็นกับหัวข้อท่ีศึกษา คือ
การศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจทางการตลาดธุรกิจผลไม้แปรรูปกรณีศึกษา "Juice Ball " 
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษานวัตกรรมทางธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ Juice ball ของ บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด อ าเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยนาผลจากการสัมภาษณ์มาศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ Juice ball บริษัท ซ.ี โอ. สวนสระแก้ว จ ากัด  
1.1. ความเป็นมาของธุรกิจ Juice ball บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จ ากัด  

จุดเริ่มต้นมาจากคุณโชคยิ่ง พิทักษากร ท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอย่างผลไม้ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะคัดเกรดเพื่อส่งออกมามากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นการปลูกเองและทาการคัดเกรดเอง โดยเมื่อมี
ผลผลิตมีปริมาณมากย่อมมีผลผลิตท่ีตกเกรด ผลไม้บางส่วนมีเปลือกผิวภายนอกท่ีไม่สวยแต่เนื้อผลไม้ภายใน
สมบูรณ์ แต่ไม่ผ่านการคัดสรรและเน่าเสียเป็นจานวนมาก จึงเริ่มคิดหาวิธีท่ีจะแปรรูปผลผลิตดังกล่าว แต่มี
ข้อแม้ว่าจะต้องสร้างความแปลก และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเคยมีอยู่แล้วในตลาด หรือเรียกว่าจะต้อง
ไม่ใช่การทาเป็นน้าผลไม้ หรือว่านามาอบแห้ง หลังจากท่ีมีแนวทางท่ีค่อนข้างชัดเจนแล้วในการต่อยอดธุรกิจ 
จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเพื่อหาว่าจะมีวิธีการทาอย่างไรได้บ้าง จนได้พบกับดร.วิชชา ตรีสุวรรณ จากสถาบัน
ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกาลังต้องการผลผลิตอะไรก็ได้ท่ีเป็น
ผลไม้มาทดลอง ประจวบเหมาะกับท่ีบริษัทเองก็มีผลไม้ท่ีต้องการแปรรูปอยู่แล้ว จึงได้ทางานร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตท่ีล้นเกิน และจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับตลาด พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดขึ้น  

1.2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ Juice ball น้าผลไม้เค้ียวได้ บริษัท ซ ี โอ สวน
สระแก้ว จากัด เริ่มต้นจากความคิดท่ีจะแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทต่อยอดออกมาได้คือ "Juice Ball" 
ซึ่งจะเป็นรูปแบบการบริโภคน้าผลไม้แบบใหม่ โดยจะเป็นน้าผลไม้ท่ีสามารถสร้างสรรค์ให้ออกมาอยู่ใน
ลักษณะของรูปวงกลม ซึ่งจะมีผนังอยู่รอบๆตัว โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาทาให้น้าผลไม้เกิดรูปทรง
กลม ซึ่งเมื่อรับประทานแล้วผนังท่ีกั้นน้าผลไม้ท่ีเปรียบเสมือนเปลือกจะค่อยๆละลายหายไปจนได้สัมผัสกับ
รสชาติน้าผลไม้ท่ีอยู่ด้านใน โดยเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในการรับประทาน จุดเด่นของ 
Juice Ball อยู่ท่ีลักษณะของลูกบอลท่ีเป็นเหมือนก้อนไข่แดงท่ีมีผิวมันวาว สามรถนาไปเป็นส่วนประกอบ
อาหารประเภทอื่นได้ ท้ังไอศกรีม เบเกอร์รี่ หรือท่ีต่างประเทศก็นาไปผสมอยู่ในเครื่องด่ืมประเภท
แอลกอฮอล์ และแชมเปญ ช่วยเพิ่มสีสันและรสชาติในการดื่มได้ นอกเหนือจากเพียงแค่รับประทานแบบน้า
ผลไม้อย่างเดียว เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายในการใช้งาน และมีความกว้างของการใช้
ประโยชน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ Juice Ball ในปัจจุบันมีอยู่ 3 รสชาติ ประกอบด้วย 1.มะม่วงทับทิมทอง ,2.
มะละกอฮาวาย ซึ่งถือว่าเป็นพระเอกของสวนมาเป็นระยะเวลานาน และ 3.รสมะพร้าวอ่อน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวโน้มความต้องการของตลาด โดย Juice ball มีกระบวนการผลิตดังนี ้ 
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1.เริ่มต้นจากการนาวัตถุดิบจากนาผลไม้แท้และวัตถุดิบในการทาเจลบอลผสมให้เข้ากัน ตามรสชาติ
ของแต่ละ สูตร โดยมี1.มะม่วงทับทิมทอง 2.มะละกอฮาวาย และ 3.มะพร้าวอ่อน  

2. นาเจลบอลท่ีผสมเสร็จแล้วเข้าสู่การพาสเจอไรซ์ โดยใช้เวลาอบ 48 ช่ัวโมง  
3.เมื่อผ่านกระบวนการฆ่าเช่ือตามเวลาท่ีก าหนด นาออกมาใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งไปจัดจาหน่าย  

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เนื่องจากบริษัท ซี.โอ. สวน
สระแก้ว จากัด ต้องการนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติแท้ๆ และการบริโภคน้าผลไม้แท้ในรูปแบบใหม่ 
ในปัจจุบันกาลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ Juice ball ต่อเดือนประมาณ 60,000 ลูกต่อ 1 เครื่องจักรเฉพาะ
ทาง และมีการวางแผนในการพัฒนาสูตรเพิ่ม น้าผลไม้ประเภทอื่นๆ อาทิเช่น ทุเรียน สตรอเบอร์รี่ หรือส้ม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในบางกลุ่มท่ีมีความ ต้องการ  

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ Juice ball น้าผลไม้เค้ียวได้ บริษัท ซี โอ สวนสระแก้ว จ ากัด 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

จากการสัมภาษณ์พบว่าธุรกิจ Juice ball บริษัท ซี โอ สวนสระแก้ว จากัด อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ได้ ข้อมูลดังนี้ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
“Juice ball” เป็นผลิตภัณฑ์น้าผลไม้แท้และสด ไม่เจือปนด้วยสารสังเคราะห์ โดยจะเป็นน้าผลไม้ท่ี

สามารถ สร้างสรรค์บรรจุอยู่ในเจลบอลรูปวงกลม ซึ่งจะมีผนังอยู่รอบๆตัว ผลิตจากสารสกัดจากสาหร่าย 
จุดเด่นของ Juice ball อยู่ท่ี ลักษณะของลูกบอลท่ีเป็นเหมือนก้อนไข่แดงท่ีมีผิวมันวาว สามารถน้าไปเป็น
ส่วนประกอบอาหารประเภทอื่นได้ท้ังไอศกรีม หรือเบเกอร์รี่  ช่วยเพิ่มสีสันและรสชาติในการรับประทานได้ 
นอกเหนือจากเพียงแค่รับประทานแบบน้าผลไม้อย่างเดียว เรียก ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายใน
การใช้งานและมีความกว้างของการใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความแปลกใหม่ โดยมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการยืดอายุการจัดเก็บของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใส่
วัตถุกันเสีย เจลบอลจะมีขนาดเล็ก โดยเมื่อรับประทานเข้าไปเจลบอลจะแตกและมีน้าผลไม้แท้ออกมา ซึ่งมี
สารสกัด จากสาหร่ายท่ีเคลือบอยู่ด้านนอกของน้าผลไม้ไว้ก็มีความปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ โดยการ
พัฒนาในครั้งนี้ได้ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ปี และได้นางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาต่อยอด
ธุรกิจ เดิมใช้ช่ือแบรนด์ว่า เยลลี Mello Bello แต่ พอเริ่มทดลองตลาดลูกค้ากลับจาในช่ือ Juice ball 
ภายหลังจึงใช้ช่ือว่า Juice ball เป็นช่ือธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่มี ผลิตภัณฑ์น้าผลไม้ในเจลบอล
ออกมาจาหน่าย รวมถึงในตลาดโลกก็ยังไม่เคยเห็นน้าผลไม้ ท่ีบรรจุในเจลบอลออกมาจาหน่าย เช่นกัน สา
หรับน้าผลไม้ท่ีเลือกน้ามาใช้ในครั้งนี้ เป็นผลไม้ท่ีบริษัทของเราทาการส่งออกอยู่แล้ว ได้แก่ มะพร้าว ทามา
จากเนื้อ มะพร้าว และน้ามะพร้าวน้าหอม มะละกอฮาวายเกรดส่งออก และมะม่วงทับทิมทอง เป็นมะม่วง
สายพันธุ์ใหม่ท่ีมีรสชาติหวาน หอม ในอนาคตมีแผนท่ีจะเพิ่มน้าผลไม้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ทุเรียน สตรอเบอร์
รี หรือส้ม และประเทศไทยมีผลไม้อยู่เยอะมาก ทาให้เราได้วัตถุดิบท่ีเป็นต้นทุนในราคาท่ีควบคุมได้และไม่สูง
มาก ท่ีสาคัญสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และผลไม้ ไทยในช่วงท่ีผลผลิตออกมาจานวนมาก 

2.2 ด้านต้นทุน แบ่งออกเป็น2 ด้านดังนี้ 
2.2.1 ด้านต้นทุนวัตถุดิบ 
บริษัท ซี.โอ.สวนสระแก้ว เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลไม้สดจากสวน โดยมีฟาร์มอยู่ท่ี จ.สระแก้ว มี

แปลง เกษตรที่อยู่ในเครือข่ายท่ีเป็นสมาชิกของบริษัทอีกกว่าพันไร่ ทาให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาท่ีไม่
สูง เป็นวัตถุดิบ ท่ีธุรกิจสามารถควบคุมราคาได้ บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัด จึงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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โดยได้นางานวิจัยมาร่วม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลไม้ไทย และเข้าร่วมโปรแกรม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไอแทป) ของ สวทช. จึงนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี เครื่องจักรเฉพาะทางมาช่วย
ในเรื่องของการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการฆ่า เช้ือผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผล100% (พาสเจอไรซ์)ซึ่งส าคัญมาก
ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใส่สารกันเสีย ซึ่งหากไม่มีเทคโนโลยีมา เป็นตัวช่วยผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถออกสู่ตลาด
ได้ อีกท้ังยังช่วย 

ในเรื่องของการใช้ต้นทุนต่าในการผลิตแต่ได้ผลผลิต ในจานวนมากในระยะเวลาส้ันๆ 
2.2.2 ด้านต้นทุนช่องทางการจัดจาหน่าย 
“Juice ball” ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยจัดจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
การจัดจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์โดยเริ่มต้น Juice ball เติบโตมาจากการนาเสนอสินค้าผ่าน

ช่องทาง ส่ือออนไลน์ ได้แก่ instagram เนื่องจากมองเห็นว่าเป็นช่องทางท่ีสามารถสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า
ให้แก่ผู้บริโภคได้ อย่างกว้างขวางและมี Food reviewer เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนและโฆษณาสินค้า การ
จัดจาหน่ายสินค้าแบบ ออนไลน์จึงถือว่าเป็นช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าต้นทุนต่าและสะดวกรวดเร็ว โดย
ส่งสินค้าผ่านทาง SCG EXPRESS ส่งสินค้าด่วนพิเศษ (Delivery) แบบช่องเย็น ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ 

การจัดจาหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์โดยเริ่มต้นเป็นการจัดจาหน่ายสินค้าด้วยตนเอง โดยเริ่มจาก
ตลาด ต่างประเทศก่อน บริษัท ซี. โอ. สวนสระแก้ว จากัดมีพื้นฐานด้านผู้ส่งออกผลไม้อยู่แล้ว และ Juice 
ball น้าผลไม้อยู่ ในประเภทเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากจึงสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าเดิมท่ีเราส่งผลไม้สด
ได้ ส่วนการจัดจาหน่าย สินค้าภายในประเทศ ได้ร่วมออกบูทกับหน่วยงานท่ีเข้ามาสนับสนุน ได้แก่สานัก
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้
เข้าร่วมในโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นท่ี เกี่ยวข้อง และนาสินค้าจาหน่ายในคอนวีเนียนสโตร์ หรือ
ห้างสรรพสินค้า ทาให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการมีเคราะห์ข้อมูลพบว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

การตลาด ธุรกิจผลไม้แปรรูป กรณีศึกษา"Juice Ball " บอลน้าผลไม้อาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่า 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ซี.โอ. สวนสระแก้ว จากัด เริ่มต้น จากการ ทาธุรกิจทาธุรกิจ

เกี่ยวกับการปลูกและส่งออกผลไม้เมื่อมีผลไม้บางส่วนไม่ผ่านมาตราฐานของโรงงานเป็นจานวนมากจึงคิด
ริเริ่มแปรรูปผลไม้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีความแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร จนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ต่อยอดออกมา
คือ"Juice Ball" เป็นการ บริโภค น้าผลไม้แบบใหม่ มีลักษณะเหมือนก้อนมนไข่แดงสร้างประสบการณ์ใหม่
ให้กับผู้บริโภคในการรับประทาน โดยตัวผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยกัน3 รสชาติคือมะละกอฮาวาย มะม่วง
ทับทิมทองและมะพร้าวอ่อน 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ "Juice Ball " น้าผลไม้เคียวได้บริษัท ซี.โอ.สวนสระแก้ว จากัด 
จากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลากว่า 2 ปีจนเป็นผลิตภัณฑ์ " juice Ball " ท่ีผลิต จาก

น้าผลไม้แท้บรรจุอยู่ในบอล ท่ีผลิตจากสารสกัดจากสาหร่ายซึ่งเป็นส่วนสาคัญ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
สร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังช่วยยืดอายุการจัดเก็บโดยไม่ใส่สารกันเสีย ตัวผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะกลม เมื่อรับประทานเข้าไปจะ แตกและมีน้าผลไม้ออกมา สาหรับน้าผลไม้ท่ีใช้ประกอบไปด้วย
มะพร้าว มะม่วง และมะละกอ ในอนาคตทางบริษัท มีแผนจะเพิ่มน้าผลไม้ ประเภทอื่นๆอีกได้แก่ทุเรียน ส้ม
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และสตอเบอรี่ทางบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิด ช่องว่างของกาไรโดยการใช้เครื่องจักรเฉพาะ 
ท่ีสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆในระยะเวลาส้ันๆ อีกท้ังยังขายสินค้าโดยการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และ
การออกบูทตามงานต่างๆทาให้ไม่ต้องขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงเป็นช่องทางการเพิ่มกาไรอีกช่องทาง
หนึ่ง 

จากการศึกษาทาให้ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ Juice Ball บริษัท โอ.ซี.สวน
สระแก้วจากัด เริ่มต้นมาจากคุณโชคยิ่ง พิทักษากร ทาธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอย่าง
ผลไม้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะคัดเกรดเพื่อส่งออกมามากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นการปลูกเองและทาการคัดเกรด
เอง โดยเมื่อมีผลผลิตมีปริมาณมากย่อมมีผลผลิตท่ีตกเกรด ผลไม้บางส่วนมีเปลือกผิวภายนอกท่ีไม่สวยแต่
เนื้อผลไม้ภายในสมบูรณ์ แต่ไม่ผ่านการคัดสรรและเน่าเสียเป็นจานวนมาก จึงเริ่มคิดหาวิธีท่ีจะแปรรูป
ผลผลิตดังกล่าว แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสร้างความแปลก และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีเคยมีอยู่แล้วใน
ตลาด หรือเรียกว่าจะต้องไม่ใช่การทาเป็นน้าผลไม้ หรือว่านามา 

อบแห้ง จนต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ “Juice Ball" บอลน้าผลไม้ท่ีสร้างความแปลกใหม่ให้กับ
ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์นรี จิรสกุลอ่อนแจ้ง (ธัญญนรี จิรสกุลอ่อนแจ้ง,2558) เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากความ
ต้องการของผู้บริโภค ท่ีมีความ เปล่ียนแปลงทาให้ต้อง มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร และสวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค จึงทาให้สอดคล้อง กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ"Juice Ball" ดังกล่าวข้างต้น และ ผลการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ" Juice 
Ball" มีการใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ instagram เนื่องจากมองเห็นว่าเป็น
ช่องทางท่ีสามารถสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและมี Food reviewer เป็นตัว
ช่วยในการสนับสนุนและโฆษณาสินค้า การจัดจาหน่ายสินค้าแบบออนไลน์จึงถือว่าเป็นช่องทางการจัดจา
หน่ายสินค้าต้นทุนต่ าและสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระนันค  ์เจริญรัตน์และคณะ(จีระนันค์ 
เจริญรัตน์และคณะ,2559) เรื่องการศึกษาแนวทางการสร้างช่องทางทางการตลาด ผ้าห่มส่ีขาลายดอกแก้ว
ผ่านโซเชียลมีเดีย กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้า อ าเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครมีการใช้โซเชียลมีเดีย 
ในการสร้างช่องทาง ทางการตลาดซึ่งเป็นช่องทางท่ีมีการส่ือสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและมี
ผู้ใช้งานมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1จากผลการวิจัยพบว่า ร้าน"juice Ball " มีการจัดจาหน่ายผ่าน2ช่องทางคือ ส่ือออนไลน์และการ

ออกบูทตามงานต่างๆ ดังนั้นร้าน"juice Ball " ควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย เช่นการเปิดหน้าร้านเพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงและเป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย 

2.การการวิจัยพบว่าร้าน"juice Ball "มีการขายผลิตภัณฑ์ 2ขนาด ดังนั้นร้าน"juice Ball "ควรเพิ่ม
ความหลากหลายของขนาดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในการจูงใจผู้บริโภคในเกิดความภักดีต่อตราสินค้า( Brand 

Loyalty) และเกิดการซื้อซ้าของลูกค้า 
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2.ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดร้าน"
juice Ball " 
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การพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองและการประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics 

The Development Computer-Assisted Instruction (CAI) of Implementation 
and Evaluation CAI by Motion Graphics Technique  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1  )เพื่อพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการ

พัฒนาและการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค  Motion Graphics 2  )เพื่อสอบถามความ
คิดเหนนของผู้เช่ียวชาภต่อคุณภาพของส่ือท่ีพัฒนาขึ้น  3  )เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานบทเรียนท่ี
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจ ัย ได้แก่นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา รหัสวิชา 000000020   ช่ือวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ( Computer 
Assisted Instruction )ภาคเรียนท่ี 0 ปีการศึกษา 0650 จ านวน  9  คน  ท่ีได้มาจากการเลือกวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยมีกระบวนการวิจัยคือ เลือกเนื้อหาจากวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีมีเนื้อหาจ านวนมาก มี
เนื้อหาหน่วยท่ีการเรียนรู้ท่ีหน่วยท่ี 2   เรื่องการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ และ หน่วยท่ี  0   เรื่องการ
ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ มาพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมช่ัน
กราฟิก ส่ือได้ผ่านการประเมินความคิดเหนนกับผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิคและด้านเนื้อหา ผลการด าเนินงาน
ผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อหาเหนนด้วยกับคุณภาพส่ือในระดับดี  (x=4.02) ผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิคเหนนด้วยกับ
คุณภาพส่ืออยู่ในระดับดี (x=4.27)  และผู้ใช้งานพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (x=4.60)  แสดงให้เหนนว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิค Motion 
Graphics มีคุณภาพเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,  โมช่ันกราฟิก  
 
 

Abstract 
This research was an Implementation study. The purpose of this research was 1) To 

develop the Multimedia Computer-Assisted Instruction (CAI) for Development and 
Implementation Tutorial Course by Using Motion Graphic 2) To inquire the opinion of the 
expert for the quality of the media development. 3) To measure the student's satisfaction 
of learning with Multimedia Computer- Assisted Instruction Tutorial Course by Using Motion 
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Graphic. The example implementation group in this research was selected in this study by 
purposive sampling technique from nine graduate students in Faculty of Industrial 
Education, Computer Technology Program who were taking Computer-Assisted Instruction 
course (CAI 020003212) in Semester 2, Academic Year 2017.  

The research process is select the content from the computer-assisted instruction 
lesson with lots of content. There are include of learning content Unit 1 for 
Implementation on CAI and Unit 2 for Evaluation on CAI to be develop as a computer-
aided instructional multimedia course with Motion graphic techniques. The media have 
been passed by the expert evaluation in terms of technical and content. The content 
experts agreed with the level good quality of the media (X=4.02). The technical expert 
also agreed with the level good quality of media (X=4.27) and the best level of satisfaction 
of the users (X=4.60) 

The result is that Computer Assisted Instruction Tutorial Course by Using Motion 
Graphic for  Implementation  and Evaluation has a good quality and convenience for 
teaching and learning . 
Keywords : Computer Assisted Instruction , Motion Graphics 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต)หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 0664( ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาท่ีจบหลักสูตร 
ต้องได้ผ่านการฝึกวิชาชีพครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติเพื่อช่วยเสริมสร้าง
นักศึกษาครู ให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีพึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู ซึ่งกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีจะช่วย
ให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือ
จากสถานศึกษาอย่างจริงจัง เพราะเป็นแหล่งปฏิบัติการสอนท่ีเป็นแหล่งต้นแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

ปัจจุบันส่ือโมชันกราฟิกเป็นส่ือ รูปแบบหนึ่งท่ีได้รับ ความนิยม และได้รับความสนใจในทุก ๆ ระดับ
การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นส่ือทางเลือกหนึ่งท่ี สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี การน าเสนอเรื่องราว
ผ่านงานโมชันกราฟิกสามารถเพิ่มเทคนิคลักษณะท่ีสามารถ สร้างจิตนาการเพื่อดึงดูดใจได้มากกว่า ส่ือโมชัน
กราฟิกจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีและสร้างความเข้าใจได้ง่ายข้ึน โดยจะ พบว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมการ
สร้างส่ือโมชันกราฟิกกันมากขึ้นในประเทศ ไทยเพราะโมชันกราฟิกเป็นศิลปะการ เคล่ือนไหวท่ีเล่าเรื่องด้วย
ภาพท่าทางและมีตัว ละครมาเล่าเรื่องเหมือนกับหนัง แต่ความพิเศษของตัวการ์ตูนอยู่ตรงท่ีอาจ มีรูปร่าง
หน้าตาน่ารัก ซึ่งเป็นความพิเศษของการ์ตูนโมชันกราฟิก เมื่อน าข้อดีของการ์ตูนโมชันกราฟิกท่ีสามารถสร้าง 
อารมณ์และความรู้สึกได้สมจริงกว่า สามารถแสดงออกทางด้านสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่าน
ทางการวาด รวมถึง การลงสีให้ความรู้สึกนุ่มนวล และอ่อนโยนกว่า จึงช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและ
ส่ือความหมายได้ดีกว่า สุดารัตน์ วงศ์ค าพา ) 0664 : บทคัดย่อ( นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ต้องมีการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนใหภ่เป็นข้อความ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้จิตนาการประกอบ ส่งผลให้ยากต่อการท า
ความเข้าใจ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองและการ
ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics เพื่อกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้
ของผู้เรียน เกิดความง่ายต่อการพัฒนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้สนใจ
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.เพื่อพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคนิค Motion Graphics 
  0. เพื่อสอบถามความคิดเหนนของผู้เชียวชาภต่อคุณภาพของส่ือท่ีพัฒนาขึ้น 
  0. เพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้งานบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ผู้เช่ียวชาภเหนนด้วยกับคุณภาพส่ือ Motion Graphics ในระดับดี 
 2. ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานส่ือท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 

  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  2. การศึกษาข้อมูล 
    2.2 ศึกษาหลักสูตรเนื้อหาของวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยคัดเลือกเนื้อหาท่ีจะใช้ในการ
ทดลองท้ังหมด 0 หน่วยเรียนรู้ เนื่องจากเป็นหน่วยวิชาท่ีมีเนื้อหาจ านวนมากยากต่อการจดจ าและการท า
ความเข้าใจของผู้เรียน ท้ังหมดในรายวิชาดังกล่าวคือหน่วยการเรียนรู้ ท่ี 20การทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ และหน่วยที ่22 การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
   2.0 ศึกษาเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับปัภหาและเนื้อหาท่ีใช้ในการสอน โดยเลือกรูปแบบ การ
ใช้เทคนิค Motion Graphics มาใช้ร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
  2.0 ศึกษาระบบมัลติมีเดียและหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
  1.4 ศึกษาหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เช่น ความหมาย โครงสร้าง
บทเรียน ส่วนประกอบของบทเรียน ประโยชน์ ขอ้ดี-ข้อเสีย ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาบทเรียน หลักการ
ออกแบบ 
  1.5 ศึกษาระบบมัลติมีเดีย เช่น องค์ประกอบ ประโยชน์ และการใช้งาน 
  1.6 ศึกษาเทคนิคโมช่ันกราฟิก 
  2.7 ศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนท่ีมีองค์ประกอบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ได้แก่ 
   2.7.2 Adobe Illustrator CS5 เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างภาพกราฟิก 
   2.7.0 Adobe After Effect CS5 เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างภาพเคล่ือนไหว 
   2.7.0 Sony Sound Forge 9.0 เป็นโปรแกรมส าหรับบันทึก และปรับแต่งเสียง 
    2.7.4 Camtasia Studio 9.0 เป็นโปรแกรมส าหรับตัดต่อวีดีโอ ใส่เสียง ปรับเสียง 
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  1.8 การก าหนดแบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง )Experimental Research) ใช้แบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลัง
การทดลอง )The One-Shot Case Study) ซึ่งมขีั้นตอนตามตารางท่ี 1  
 ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองแบบ )The One-Shot Case Study) 

ใหส้ิง่ทดลอง สงัเกต (ตตัรปแตัต)  

X O 

     โดยท่ี 
        - เลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
        - ให้ส่ิงทดลอง 
        - สังเกตหรือวัดผลการทดลอง 
        - สถิติท่ีใช้ทดสอบ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการทดลองแล้ว ขั้นต่อไปผู้วิจัยจะท าการก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีจะน ามาทดลองใช้ในการวิจัย 
 2. ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชารหัสวิชา 020003212ช่ือวิชา Computer Assisted Instruction ภาคเรียนท่ี 2/2560  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา รหัสวิชา 020003212  ช่ือวิชา Computer Assisted Instruction ภาคเรียนท่ี 2/2560 ใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย 9 คน 
  2.2 ผู้เช่ียวชาภ ประกอบด้วย  
          ก( ผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อหา ได้แก่ ผู้เช่ียวชาภในการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคัดเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 4 คน 
  ข( ผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิค ได้แก่ ผู้เช่ียวชาภในด้านส่ือการเรียนการสอน คัดเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 4 คน 
 3. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในงานวิจัยนี้จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการต่าง ๆ รวมท้ัง
การทดสอบและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ดังนั้น วิจัยนี้จะใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบด้ังเดิม )Generic Model) หรือ ADDIE Model (เทียนทอง, 2548)เพื่อการเรียนรู้
ตามรูปแบบท่ีประยุกต์ขึ้น โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ )System Approach) ซึ่งเป็นท่ียอมรับว่า
สามารถน าไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีครอบคลุม
กระบวนการท้ังหมด และเป็นระบบปิด )Closed System) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็น
ขั้นสุดท้าย แล้วน าข้อมูลไปตรวจปรับ ขั้นตอนท่ีผ่านมาท้ังหมด 
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       ภาพที ่1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน )มนต์ชัย, 2554) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) พัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองและการประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics 2) แบบสอบถามความคิดเหนนของผู้เชียวชาภต่อบทเรียน 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics 
  โดยมีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือตามหลักการของ ADDIE Model ดังต่อไปนี้ 
 3.1 วิเคราะห์เนื้อหา 
  3.1.1 วิ เคราะห์บทเรียนโดยแนวคิดและหลักการออกแบบบทเรียน  ข้อค านึงถึง เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เทคนิคในการจัดท าบทเรียน การบริหารและจัดการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ข้อจ ากัดและความเหมาะสมของโปรแกรมสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การฝึกหัดสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้เหนนโครงสร้างของเนื้อหาของบทเรียนท้ังหมด 
  3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ประเมินความส าคัภของเรื่อง โดยน าหัวข้อท่ีท่ีได้เลือกมาเมื่อประเมินความ
ความส าคัภของหัวเรื่องย่อยแต่ละข้อผู้วิจัยได้ก าหนดของหัวเรื่องย่อยท้ังหมด ได้ดังนี้ 
หน่วยที ่1  เรื่องการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 6 หัวข้อย่อย คือ 1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการ
พัฒนา 2 เครื่องมือส าหรับการพัฒนา 3 คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 4. ทางเลือกในการพัฒนาบทเรียน  5. การใช้
เกณฑ์มาตรฐาน  6.การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการวิจัย หน่วยท่ี 2  เรื่องการประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 หัวข้อย่อย คือ 1. การประเมินโครงสร้างของบทเรียน 2. การประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 3. การประเมินประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.การประเมินความคงทนทางการ
เรียนของผู้เรียน 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  3.1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุพฤติกรรมท่ีต้องการ 
  3.1.4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.1.5 ปรับปรุงบทเรียนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาภ  
 3.2 ออกแบบบทเรียน 
   1) ออกแบบการน าเสนอ เขียนบทด าเนินเรื่อง )Storyboard) จัดวางองค์ประกอบและล าดับการ
เคล่ือนไหว 
   2) การออกแบบในรูปแบบของ Infographic เพื่อน าไปใช้ประกอบเป็น Motion Graphic คือ 
ภาพกราฟิกท่ีน าข้อมูลต่าง ๆ มาสรุปและแปลผลเป็นภาพ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเรนวลักษณะการ
ออกแบบดังภาพที่ 2 

 

Analysis 

Design Evaluation Implementation 

Development 
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                                ภาพที่ 2 การออกแบบในรูปแบบของ Infographic 
  3) การก าหนดเคล่ือนไหวในรูปแบบ Motion Graphic เป็นการน าภาพ Infographic ท าการ
เคล่ือนไหว โดยเน้นเอกลักษณ์ หรือลักษณะของความหมาย ท าให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจได้อย่าง
รวดเรนวมากยิ่งขึ้น 
  3.3 การพัฒนาบทเรียน  
  1) ออกแบบและสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6 
  2) สร้างการเคล่ือนไหวโมช่ันกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS6 
  3) บันทึก ปรับแต่งเสียง ด้วยโปรแกรม Sony Sound Forge 9.0 
  4) ตัดต่อวีดีโอ ใส่เสียง ปรับเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9.0 
  5) เมื่อสร้างบทเรียนเสรนจน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ และท าการปรับปรุงแก้ไข 
 3.4  ทดลองใช้งาน 
  3.4.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนา คือ ผู้วิจัยทดลองใช้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข 
ข้อผิดพลาดในส่วนย่อยต่างๆ  
  3.4.2 การทดสอบจากผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อและผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิค เมื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์  โดยใช้เทคนิค Motion Graphics 
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงน าไปให้ผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อและผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิค ด้าน
ละ 4 ท่าน ประเมินและสอบถามความคิดเหนนความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  3.4.3 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาเพื่อก าหนดวันและเวลาในการทดลองช้ีแจง
วิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เทคนิค Motion Graphics ภาคเรียนท่ี 2/2560 
  3.4.4 ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics ท่ีพัฒนาขึ้น 
 3.5  วิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
   3.5.1 สอบถามความคิดเหนนของผู้เชียวชาภต่อคุณภาพของส่ือท่ีพัฒนาขึ้น 
   3.5.2 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และ
การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics โดยใช้แบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
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2.ผลพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่องการทดลองใช้และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคนิค Motion Graphics มีลักษณะ ดังภาพที่ 0 ภาพที่ 4 และภาพที่ 6 

 

             
      ภาพที่ 3 หน้าจอหน้าแรกเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ในวิชา วิชา Computer Assisted Instruction 

 

             
   ภาพที่ 4 ภาพที่มีเนื้อหา เรื่องการพัฒนาและการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 

               
                      ภาพท่ี 5 ภาพที่มีเนื้อหาเรื่องการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที ่ 2 ความคิดเหนนของผู้เช่ียวชาภท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics  

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อหา 
   ̅ S.D. ความหมาย 

2 . ด้านเนื้อหา 4.00 0.44 ดี 

2  .ด้านการด าเนินเรื่อง  4.18 0.28 ดี 

0 . ด้านการใช้ภาษา 4.00 0 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.22 ดี 

จากตารางท่ี 0  ด้านเนื้อหาวิชา ได้ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 4.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) 
เท่ากับ 0.44 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี ด้านการด าเนินเรื่อง ได้ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
)S.D.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี ด้านการใช้ภาษาได้ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 4.00 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ 0 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี โดยผลของการประเมินของผู้เช่ียวชาภด้านเนื้อหา ค่าเฉล่ีย
รวม ) X ) เท่ากับ 4.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.)เท่ากับ0.00  ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
ตารางที ่ 3 ความคิดเหนนของผู้เช่ียวชาภท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics  

ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิค 
รายการประเมิน  ̅ S.D. ความหมาย 

1  .ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง  4.17 0.27 ดี 
2  .ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย  4.29 0.28 ดี 
0 . ด้านตัวอักษรและสี 4.45 0 ดี 

4  .ด้านการน าส่ือไปใช้งาน  4.19 0.25 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.11 ดี 

จากตารางท่ี 0 ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ได้ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 4.27 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน)S.D.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียได้ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 
4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ 0.08 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี ด้านตัวอักษรและสีได้ค่าเฉล่ีย ) X ) 
เท่ากับ 4.46 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ 0ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี ด้านการน าส่ือไปใช้งาน ได้
ค่าเฉล่ีย ) X ) เท่ากับ 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ 0.06 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี โดยผลของ
การประเมินของผู้เช่ียวชาภด้านเทคนิค ค่าเฉล่ียรวม ) X ) เท่ากับ 4.07และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) 
เท่ากับ 0.22 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
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ตารางที ่ 4 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics ท่ีพัฒนาขึ้น 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.33 0.60 มาก 

เนื้อหาตรงตามบทเรียน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

ภาพสอดคล้องกับบทเรียน 4.44 0.53 มาก 

ความสะดวกในการใช้ส่ือออนไลน์ 4.78 0.44 มากท่ีสุด 
ส่ือ Motion Graphics สร้างความเข้าใจใน
บทเรียน 

4.67 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
 

ส่ือ Motion Graphics มีความสวยงาม 4.33 0.50 มาก 
เนื้อหาความรู้จากส่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา 

4.67 0.50 มากท่ีสุด 

ท่านมีความพึงพอใจส่ือโดยรวมเป็นอย่างไร 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.03 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วย
เทคนิคโมช่ันกราฟิกภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ีย )X( เท่ากับ 4.50 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ0.00 โดยรายการท่ีมีผลความพึงพอใจมากท่ีสุด คือเนื้อหาตรง
ตามบทเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย ) X ( เท่ากับ 4.78 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ0.44 ด้านความ
สะดวกในการใช้ส่ือออนไลน์ มีค่าคะแนนเฉล่ีย ) X ( เท่ากับ 4.78และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) เท่ากับ
0.44 และด้านความพึงพอใจส่ือโดยรวมมีค่าคะแนนเฉล่ีย ) X ( เท่ากับ 4.78และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
)S.D.) เท่ากับ0.44 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics ผู้เช่ียวชาภเหนนด้วยกับคุณภาพส่ือ ในระดับดี 
ผู้ใช้งานพึงพอใจระดับมากท่ีสุด แสดงให้เหนนว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทดลองใช้และการ
ประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Motion Graphics มีคุณภาพเหมาะสมต่อการน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน ซึ่งบทเรียนสามารถตอบสนองการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 
เข้าใจเนื้อหา และสามารถพัฒนาตนเองได้ 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการท าส่ือให้มีความยาวของเนื้อหาในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน  
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สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเรนจลุล่วงไปตามเป้าหมายนั้นเพราะได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาสละเวลา ให้ความ
เอาใจใส่ดูแลการท างานเป็นอย่างดีมาตลอด ต้ังแต่เริ่มท าวิทยานิพนธ์จนเป็นผลส าเรนจ รวมถึงคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง
ด้วยความซาบซึ้ง 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือท่ีได้ให้ความรู้ ในในการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงานทุกท่านท่ีให้การดูแลและช่วยเหลือตลอดหลักสูตรการศึกษา 
รวมท้ังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยและท่ีเกี่ยวข้องท่ีมิได้กล่าวนามท้ังหมด 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และภาติพี่น้องของข้าพเจ้าท่ีเป็นก าลังใจและคอยสนับสนุนให้
ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 
       
        นางสาวจริยา พันธ์ฉลามขวา 

 

6. ประวัตินักวิจัย  
ช่ือ นามสกุล นางสาวจริยา พันธ์ฉลามขวา  
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ความเช่ียวชาภ ปัจจุบันเป็น นักศึกษาปริภภาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

 
สแกนรูปถ่าย 
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โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว   
ระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  

Causal factor model  Influencing to learning adjustment  for   

immigrant students of primary in Changwat Samutsakhon 

 

กมลชนก  ย้ิมช้อย1, ดร. วิไลลักษณ์  ลังกา2, ผศ.ดร.  นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ3 
 

1 นิสิตปริญญาโท  สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ kamolt325@gmail.com 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล

ต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์  2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   4-6  ในโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสาครปีการศึกษา  2560 จ านวน  300  คน  ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียน
ของนักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษาจ านวน 8  ได้แก่  แบบวัดการปรับตัวในการเรียนของนักเรียน 
ต่างด้าว  แบบวัดอัตมโนทัศน์ แบบวัดความสามารถในฟันฝ่าอุปสรรค แบบวัดทักษะทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม  แบบวัดการสนับสนุนของผู้ปกครอง  แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  แบบวัด
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  แบบวัดนิสัยทางการเรียน  และ มีค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.683 - 0.799  
สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เส้นทางโดยโปรแกรมลิสเรล 

 ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่าง
ด้าวกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (  = 9.04, df = 4, p = 0.06, GFI= 0.99, AGFI = 0.93 CFI = 1)  
และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์พบว่า  ตัวแปรท้ังหมดร่วมกันอธิบายการปรับตัวในการเรียน ได้ร้อยละ 
58 (R2=0.58)  นอกจากนี้พบว่านิสัยทางการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียน
ต่างด้าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล คือ 0.40  และ 0.20  ตามล าดับ   
ค าส าคัญ :  การปรับตัวในการเรียน  นักเรียนต่างด้าว  ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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Abstract 
  The reseach aims to study the causal factor model  Influencing to learning  

adjustment  for  1) The purpose of this research was to examine Causal factor model  
Influencing to learning adjustment  for  immigrant students with empirical data.  2)  Study 
the causal factor model  Influencing to learning adjustment  for  immigrant students of 
primary in Changwat Samutsakhon.  The research sample consists of 300 immigrant 
students of primary 4 - 6 in Changwat Samutsakhon. The sample was selected by multi-
stage random sampling.The research instrument comprise of 8 set of questionnaires to 
learning adjustment  for  immigrant students of primary, Self-concept,  Adversity Quotient 
(AQ), Social and Cross-Cultural Skills, Guardians support, Relationship between students 
and friends, Relationship between students and their teachers, Learning habits. The 
reliability of the instruments was between 0.683 - 0.799.  The data were analyzed by Path 
Analysis using LISREL. 
 The results of the found that the hypothetical structural model is consistent with 
empirical data with Chi-Square= 9.04, df = 4, p = 0.06, GFI= 0.99, AGFI = 0.93 CFI = 1, All 
causal variables mutually explained  to learning adjustment  for  immigrant students at 58 
(R2=0.58).  Learning habits and Social and Cross-Cultural Skills has direct influences on 
learning adjustment with a statistical significance of .05 and influence coefficients at 0.40  
and 0.20  respectively. 

Keywords : Learning adjustment,  Immigrant students, Causal factor model   

 
บทน า 

ประเทศไทยได้เข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) จึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีประชากรของประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก  เพราะประเทศไทยมีการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านหล่ังไหลเข้ามาท างานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพิ่ม
จ านวนมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งจากสถิติข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กระทรวงแรงงานปี  2557  พบว่าจ านวนสถิติคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาต
ท างานในประเทศไทยปี 2557 รวมท้ังส้ิน1,339,834 คน  โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 155,999 คน  คิด
เป็นร้อยละ 13.18  (ส านักงานบริหารต่างด้าว. 2557: 1)  อีกท้ังยังส่งผลท าให้มีจ านวนกลุ่มเด็กและเยาวชน
ท่ีได้อพยพติดตามครอบครัวเข้ามาอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทย  รวมไปถึงเด็กอีกจ านวนหนึ่งท่ี
เกิดจากพ่อแม่ท่ีได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มีสถานะทางกฎหมายหรือไม่ได้รับสัญชาติ   เพิ่มจ านวน
สูงขึ้นตามมาด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจดี  มีคนชนเผ่า คนต่างด้าวอพยพเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก  ด้วยเหตุท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนี้
เป็นผลท าให้จังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนเด็กต่างด้าวเป็นจ านวนมาก  เมื่อเด็กต่างด้าวเหล่านี้เข้ามาในระบบ
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การศึกษาของประเทศไทยท่ีมีความแตกต่างในด้านสังคม  ภาษา  ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท าให้เกิดความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรม  ซึ่งอาจเป็นประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดความ
แตกต่างทางความคิด  ในกลุ่มคนท่ีมีวัฒนธรรมและภูมิหลังไม่เหมือนกัน  การยอมรับความแตกต่างซึ่งกัน
และกันจึงถือเป็นส่ิงจ าเป็น(อมรา  พงศาพิชญ์. 2547: 86)  และการท่ีมีบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันในหลายๆ
ด้านในห้องเรียนนั้นอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของเด็กไทย (รัต
นพงศ์  ตุมพสุวรรณ. 2554: 2)  ดังนั้นเด็กต่างด้าวจึงจ าเป็นต้องปรับตัวในการเรียนให้เข้าสภาพแวดล้อม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  เพื่อให้สามารถศึกษาและด ารงชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมี
ความสุข  หากมิฉะนั้นแล้วอาจท าให้เกิดความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ าได้ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการน าไปพัฒนาความสามารถในการปรับตัวในการเรียนของเด็กต่างด้าวท่ีได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนในประเทศไทยท่ีมีความแตกต่างทางสังคม  วัฒนธรรมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของ
เด็กต่างด้าว  ตามแนวคิดทฤษฏีของโรเจอร์ (Roger. 1972: 108 อ้างอิงจาก; สุวิทย์ เจริญผล. 2547: 11) ท่ี
พิจารณาการปรับตัวในแง่การปรับตัวภายในตนเองโดยเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นศูนย์กลางของประสบการณ์
ต่างๆรอบตัว  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับรู้และมีการปะทะสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อให้เกิดตัว
เรา (Self) หรือ อัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคลนั่นเอง  และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวได้แก่  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับครู  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  นิสัยทางการเรียน  การสนับสนุนของผู้ปกครอง  ทักษะสังคม
และข้ามวัฒนธรรม  อัตมโนทัศน์    และความสามารถในฟันฝ่าอุปสรรค  เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนต่าง
ด้าวท่ีเข้ามาศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทยได้มีการแก้ไข  ปรับปรุงพฤติกรรมในการเรียนให้
สามารถศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนของประเทศไทยและสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับนักเรียนไทยได้อย่างมี
ความสุข  รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร  ครู  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริม
หรือพัฒนาการจัดการเรียนในช้ันเรียนท่ีมีนักเรียนต่างด้าวเรียนร่วมอยู่ด้วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
.    1. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียน
ของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ัน
ประถมศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
    1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ัน
ประถมศึกษามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    2. การปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากทักษะทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม  การสนับสนุนของผู้ปกครอง  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพื่อน  อัตมโนทัศน์นิสัยทางการเรียน  ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  และได้รับอิทธิพลทางอ้อม
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จากสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  โดยผ่านอัตมโนทัศน์และ
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 
 
กรอบแนวคิด 
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียน
ของนักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษา  จากแนวคิดทฤษฏีของโรเจอร์ (Roger. 1972: 108 อ้างอิงจาก; 
สุวิทย ์เจริญผล. 2547: 11) ท่ีพิจารณาการปรับตัวในแง่การปรับตัวภายในตนเอง  โดยเช่ือว่ามนุษย์ทุกคน
เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ต่างๆรอบตัว  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับรู้และมีการ
ปะทะสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อให้เกิดตัวเรา (Self) ขึ้นมาซึ่งก็คือ  อัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคลนั่นเอง    และจาก
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า  ตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักเรียนต่างด้าว
ได้แก่  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  การสนับสนุนของ
ผู้ปกครอง  ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  นิสัยทางการเรียน  อัตมโนทัศน์  และความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรค  ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการ
เรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 

ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษาท่ีศึกษาในโรงเรียน
ในจังหวัดสมุทรสาคร  โรงเรียนจ านวนท้ังส้ิน  2272  คน     
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   4-6  
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครปีการศึกษา  2560 จ านวน  300  คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดยใช้เกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair และคณะ  
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เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร (นงลักษณ์  วิรัชชัย. 2542: 
311)    
 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี
อิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร  มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  )Rating Scale)  5   ระดับ  จ านวน  8 ฉบับได้แก่   1. แบบวัดการ
ปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  2.  แบบวัดทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  3.  แบบวัดการ
สนับสนุนของผู้ปกครอง  4.  แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  5.  แบบวัดสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู  6.  แบบวัดตมโนทัศน์  7.  แบบวัดนิสัยทางการเรียน  และ8.  แบบวัดความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรค  
   การสร้างเคร่ืองมือและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้
ในการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในเรียน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

กับเพื่อน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  นิสัยทางการเรียน 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง  อัตมโนทัศน์  และความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค   

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และโครงสร้างตัวแปรท่ีต้องการวัดก าหนดลักษณะพฤติกรรมท่ีใช้ในการวัดและพัฒนาเป็นข้อค าถาม  

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นไปเสนอต่อประธานท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา    ) content validity) ความเหมาะสมของข้อค าถาม   ภาษาท่ีใช้  แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ค าแนะน า 

  5. น าแบบสอบถามไปท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  โดย
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นๆ  จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  เพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของข้อค าถามเป็นรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item Objective Congruence: IOC)  พบว่า
ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

  6.  การปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  และน าแบบสอบถามไปให้
ประธานท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง  แล้วน าไปทดลองใช้ (try out)  กับนักเรียนต่างด้าว
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  50  คนเพื่อตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) และความเช่ือมั่น (reliability) ของเครื่องมือ  พบว่าแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง
0.683 - 0.799  และเมื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) พบว่า อยูร่ะหว่าง 0.201-0.717 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ

ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
449 

 

จากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล   จากนั้นน าหนังสือขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลยื่นต่อผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย  โดยการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น   
1.  วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัยตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล  การ

ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)  โดยโปรแกรม  LISREL   
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=300 คน) 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถ่ี ร้อยละ 

สัญชาติ 

พม่า 136 45.33 
มอญ 71 23.67 
ลาว 40 13.33 
ชาวเขา 14 4.67 
กัมพูชา 4 1.33 
จีน 1 0.33 
กะเหรี่ยง 6 2.00 
ไทยใหญ ่ 23 7.67 
ไม่มีสัญชาติ 5 1.67 

ระยะเวลาทีอ่าศัยในประเทศไทย 
1-5 ปี 25 8.33 
6-10 ปี 167 55.67 
11-15 ปี 108 36.00 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของ

นักเรียนต่างด้าว  ระดับชั้นประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร          
ตารางท่ี  2  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ัน
ประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร          
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ตัวแปร ADJ SS PS SC LH AQ RT RF 
ADJ 1.000        
SS 0.605** 1.000       
PS 0.413** 0.343** 1.000      
SC 0.607** 0.553** 0.402** 1.000     
LH 0.714** 0.602** 0.398** 0.664** 1.000    
AQ 0.535** 0.428** 0.406** 0.553** 0.613** 1.000   
RT 0.548** 0.545** 0.463** 0.572** 0.543** 0.485** 1.000  
RF 0.557** 0.556** 0.504** 0.644** 0.585** 0.517** 0.650** 1.000 
   3.566 4.171 3.728 3.624 3.421 3.584 4.182 3.737 
SD 0.660 0.513 0.863 0.630 0.531 0.494 0.595 0.609 

**p<.01,   *p<.05 
จากตาราง  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุ

ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร   
พบว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  )RT) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.182  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0  .595   ส่วนนิสัยทางการเรียน  )LH) มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 3.421  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.53 0 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ทางบวกอยู่ระหว่าง 0  .343  - 0  .714   โดยการปรับตัวในการเรียน  )ADJ) กับนิสัยทางการเรียน 
)LH) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกสูงสุดเท่ากับ 0 .714   ส่วนทักษะสังคมและข้ามวัฒนธรรม  )SS) กับ
การสนับสนุนของผู้ปกครอง )PS) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกต่ าสุดเท่ากับ 0 .343  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1.  เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียน 
ของนักเรียนต่างด้าว  ระดับชั้นประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาครกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในการตรวจสอบความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาครกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
โดยการวิจัยครั้งนี้มีท้ังหมด 8 ตัวแปร  คือ  การปรับตัวในการเรียน  ทักษะสังคมและข้ามวัฒนธรรม  การ
สนับสนุนของผู้ปกครอง  นิสัยทางการเรียน  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู  อัตมโนทัศน์และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  พบว่าในการวิเคราะห์โมเดลตามกรอบ
แนวคิดในครั้งแรกโมเดลยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยจึงท าการปรับโมเดลเชิง
สาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนต่างด้าว  โดยพิจารณาค่าปรับแก้โมเดล  (modification  indices)   
พบว่า  โมเดลเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนต่างด้าวท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ดังนี้ 
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สถิติ เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล ผลการพิจารณา 
   ไม่มีนัยส าคัญ (p-Value มากกว่า .05 ) 9.04  ท่ี  df 4  (p=0.06) ผ่านเกณฑ์ 
CFI มากกว่า .90 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
GFI มากกว่า .90 0.99 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI มากกว่า .90 0.93 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ไม่เกิน .08  0.07 ผ่านเกณฑ์ 
SRMR ไม่เกิน .08  0.02 ผ่านเกณฑ์ 

 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  พบว่า  

ค่าสถิติ  ได้แก่  ค่าไค-สแควร์ (  )  มีค่าเท่ากับ  9.04  องศาอิสระ (df)  เท่ากับ 4 ความน่าจะเป็น (p) 
เท่ากับ 0.06  แสดงว่า  ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวใน
การเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI)  เท่ากับ  0.99  ดัชนีค่าความกลมกลืนท่ีปรับแก้  (AGFI)  เท่ากับ  0.93  
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้  1  และดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ  (CFI)  เท่ากับ  1 ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถ
น าไปอธิบายการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรดัง
ตาราง  

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวใน
การเรียนของนักเรียนต่างด้าวระดับช้ันประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ตัวแปรสาเหตุ 

ตัวแปรผล 
อัตมโนทัศน์ 

(SC) 
ความสามารถในการ
ฟันฝ่าอุปสรรค )AQ( 

การปรับตัวใน 
การเรียน ADJ 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับเพ่ือน (RF) 

0.31* - 0.31* 0.17 - 0.17 0.02 0.05 0.07 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับคร ู (RT) 

0.15 - 0.15 0.13 - 0.13 0.09 0.03 0.11 

นิสัยทางการเรียน  (LH) 0.40* - 0.40* 0.44*  0.44* 0.40* 0.07 0.47* 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง   
(PS) 

- - - - - - 0.07 - 0.07 

ทักษะทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม  ( SS) 

- - - - - - 0.20* -  0.20* 

อัตมโนทัศน์  (SC) - - - - - - 0.11 - 0.11 

ความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค  (AQ) 

- - - - - - 0.07 - 0.07 

R2 0.55    0.42 0.58 
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หมายเหตุ :  DE = อิทธิพลทางตรง (Direct  effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect  effect) 
TE = อิทธิพลรวม (Total  effect) 

จากตารางอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการปรับตัวในการเรียน  พบว่า  การปรับตัวในการเรียน
ได้รับอิทธิพลทางตรงทีมีค่าเป็นบวก  จากตัวแปรนิสัยทางการเรียน  )LH    (มากท่ีสุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลเท่ากับ   0.40 รองลงมาเป็นทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  )SS    (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ  0.20  แสดงให้เห็นว่านิสัยทางการเรียนและทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรมส่งอิทธิพลเชิงสาเหตุ
กับการปรับตัวในการเรียน   

 และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงท่ีผลต่ออัตมโนทัศน์   )SC    (พบว่า  อัตมโนทัศน์   )SC   (ได้รับ
อิทธิพลทางตรงท่ีมี ค่าเป็นบวกจากนิสัยทางการเรียนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ   0.40    

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  )RF    (โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ   0.31  และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู  )RT   (โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.15   

อิทธิพลทางตรงท่ีผลต่อความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  )AQ   (พบว่า  ความสามารถในการฟัน
ฝ่าอุปสรรค  ) AQ   (ได้รับอิทธิพลทางตรงท่ีมีค่าเป็นบวกจากนิสัยทางการเรียน  โดยมีค่าสัมประ สิทธิ์อิทธิพล

เท่ากับ  0.44     สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน   )RF)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.17  
และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  )RT)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.13  

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์  พบว่า  นิสัยทางการเรียน  )LH   (ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม 
)SS   (อัตมโนทัศน์   )SC    (สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน    ) RF)  สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  
 )RT    (การสนับสนุนของผู้ปกครอง   ) PS    (และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค    ) AQ    (สามารถร่วมกัน
อธิบายการปรับตัวในการเรียน ) ADJ) ได้ร้อยละ 58 (R2=0.58)  และ  นิสัยทางการเรียน  )LH    (สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน    ) RF)  รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู   )RT    (ร่วมกันอธิบายอัตมโน

ทัศน์ ) SC   (ได้ร้อยละ  55 (R2=0.55)  และนิสัยทางการเรียน )LH   (สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  
)RF)  รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู   )RT    (ร่วมกันอธิบายความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 
)AQ   (ได้ร้อยละ  42 (R2=0.42) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียน 

ของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ันประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  )  =  9.04, 
df = 4, p  = 0.06   (แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ส่วนค่าดัชนีวัด ความ
กลมกลืน )GFI  (เท่ากับ 0.99 ดัชนีค่าความกลมกลืนท่ีปรับแก้   )AGFI    (เท่ากับ  0.9 3 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และ
ดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ  )CFI    (เท่ากับ   1  แสดงให้เห็นว่าข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับ
มาก  ดังค ากล่าวของนงลักษณ์ วิรัชชัย )2542 :53-57 (  ท่ีกล่าวว่า ค่าวัดระดับความกลมกลืน  )GFI) ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว )AGFI) และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ  )CFI)  ท่ีมีค่า
เข้าใกล้ 1.00 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลยิ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ีย
ก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ )RMSEA) เท่ากับ 0.03 และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ีย

ก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ ) SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดังค ากล่าวของ นงลักษณ์ วิรัชชัย   )2542  :53-57  (กล่าวว่า ค่าดัชนี รากของค่าเฉล่ียก าลังสองของ

ความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ  )RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ 
)SRMR) ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ยิ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมของปัจจัยปัจจัยท่ีร่วมกันส่งอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของ
นักเรียนต่างด้าวมีท้ังหมด  7  ตัวแปร  โดยเรียงล าดับตัวแปรสาเหตุตามอิทฺธิพลรวมท่ีมีต่อการปรับตัวใน
การเรียนของนักเรียนต่างด้าวจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้  1  (นิสัยทางการเรียน   2) ทักษะทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม  3) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู  4) อัตมโนทัศน์  5) ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค  
6   (การสนับสนุนของผู้ปกครอง  และ  7  (สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน  ตามล าดับ  และเมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลรวมของปัจจัยท่ีมีค่าอิทธิพลมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายปัจจัย พบว่า   
 นิสัยทางการเรียนมีอิทธิพลรวมต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สูงสุดเท่ากับ  0.47  เนื่องจากนักเรียนต่างด้าวท่ีมี
นิสัยทางการเรียนท่ีดีมีความสนใจ  ต้ังใจ  พึงพอใจ  เอาใจใส่ในการเรียน  หมั่นศึกษาหาความรู้  ขยันท า
การบ้าน  ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ต้ังใจฟังในขณะท่ีครูสอน  มีการซักถามเมื่อเกิดความสงสัยจะท า
ให้มีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้น  จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนต่างด้าวสามารถปรับตัวในการเรียนได้เป็นอย่างดี  
ท าให้มีผลการเรียนดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับกุญชรี  ค้าขาย  )2542. 181-186    (ท่ีกล่าวว่า  ผู้เรียนท่ีสอบได้

คะแนนยอดเยี่ยมตอนเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนได้เกรดเฉล่ียสะสมในระดับสูงมากในช้ันมัธยมศึกษา  ส่ิง
หนึ่งท่ีผู้เรียนเหล่านี้ให้ข้อมูลตรงกันอย่างแรกคือ  การรู้จักวิธีเรียนในช้ันเรียน  เริ่มต้ังแต่การเข้า ช้ันเรียน  
การฟัง  การจดบันทึกและการทบทวน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพยอม ธัญรส   )2540: 100-104)  ท่ีได้
ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า  นิสัยในการ
เรียนเป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  และพระ
มหาวชิรพงศ์วชิรว โส  )2552: 95-96)  พบว่า นิสัยทางการเรียนเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัว
ด้านการเรียน รวมถึงกนกกานต์  ภู่ประเสริฐ  )2552: 78)  พบว่า  นิสัยทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็น
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษช่วงช้ันท่ี  3  โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา  
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01    
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 รองลงมาเป็นทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  ) SS)  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล  0.20  เนื่องจาก
ทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรมเป็นความสามารถในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรม  
ประเพณีได้อย่างมีความสุขโดยไม่รู้สึกแปลกแยกและเคารพในความแตกต่างและจากงานวิจัยของ  พรพะ
เยาว์  ก๋งเม่ง )2557: 649- 654  (ท่ีได้ ศึกษาความสามารถทางการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยรังสิต  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาจีน คือการเรียนรู้และยอมรับ
ถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเดิมของตนเองกับวัฒนธรรมไทยการมีจิตใจเปิดกว้างยอมรับแนวคิด
ใหม่ๆ มองโลกในแง่ดีและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ ในการท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย
ใหไ้ด้การเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดคือจะต้องปฏิบัติจริงเข้าอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงการมีเครือข่ายทางสังคม
ท่ีเป็นคนไทยจะมีส่วนช่วยในการปรับตัวให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับ  วรัญญา  ศรีสะเวก    ) 2557: ออนไลน์    (ได้

กล่าวว่า  ทักษะส าคัญท่ีจะท าให้เด็กสามารถปรับตัวเรียนรู้และรับมือกับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆได้ตลอดเวลา 
ได้แก่ ทักษะในการคิด ท้ังการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการ
ส่ือสารและการท างานเป็นทีม ทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ส่ือและเทคโนโลยี ตลอดจน
ทักษะชีวิตและการท างาน ท่ีเด็กจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว มีความคิดริเริ่ม 
มีทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าว  ระดับช้ัน 

ประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรสาครที่สร้างขึ้น  พบว่า  ปัจจัยท่ีส่งอิทธิพลต่อการปรับตัวในการเรียนของ
นักเรียนต่างด้าวมากท่ีสุดคือ  นิสัยทางการเรียน  และทักษะทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  ดังนัน้ในการวาง
แผนการพัฒนาและสนับสนุนการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควร
ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยทางการเรียนของนักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนต่างด้าวได้พัฒนาทักษะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม เข้าใจและสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมไทย  โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครอง  ครู  และเพื่อนนักเรียนด้วย   
    2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1.  การวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆท่ีผลต่อการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่าง
ด้าว  เช่น  บุคลิกภาพ  ความฉลาดทางอารมณ์  แรงจูงใจในการเรียน  ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นต้น 
    2.2.  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการเรียนของนักเรียนต่างด้าวในโรงเรียน
ในระดับช้ันอื่นๆด้วย   
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5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์.ดร.  วิไลลักษณ์  ลังกา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.  นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ  
ท่ีให้เกียรติเป็นประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ฉบับนี้และได้เสียสละเวลาให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา อันเป็น
ประโยชน์ยิ่งจนท าให้การวิจัยครั้งนี้ลุล่วงได้ด้วยดี  รวมถึงครูบาอาจารย์ท่ีเคยอบรมส่ังสอนผู้วิจัยตลอดจน
คณาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน
ท่ีถ่ายถอดความรู้ด้านวิชาการ และด้านต่างๆเสมอมา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาท่ีได้รับ  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  ท่ีนี้ 

และผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสาครทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  ญาติพี่น้อง  และเพื่อนๆปริญญาโทการวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษาท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ  เป็นก าลังใจให้กันตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและท าปริญญานิพนธ ์ 
คุณประโยชน์จากงานวิจัยนี้จึงขอมอบเป็นอานิสงส์แด่ผู้มีพระคุณทุกท่านตามท่ีกล่าวมา 
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6. ประวัตินักวิจัย  
นางสาวกมลชนก  ยิ้มช้อย 
สาขา  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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การวิเคราะห์การเติมเต็มสินค้าประเภทรองเท้าในคลังสินค้าผู้แทนจ าหน่าย กรณีศึกษา 
บริษัท B&B จ ากัด 

Analysis of Inventory Replenishment in warehouse stores of Shoes retailer: 
Case Study of B&B Co., Ltd. 

 
1 สายรุ้ง  แว่นพิมาย และ 2 ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย์ 

1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โทร 092-473175 E-mail: sairung.waen@gmail.com 

2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โทร 092-383354 E-mail: thiranan@vru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาวิธีการส่ังเติมเต็มของรองเท้าของแต่ละ
ห้างสรรพสินค้า ของบริษัท B&B จ ากัด 2) เพื่อควบคุมปริมาณการหมุนเวียนเฉล่ียของรองเท้าของแต่ละ
ห้างสรรพสินค้า พบว่ามีการเติมเต็มสินค้าโดยไม่มีเกณฑ์ก าหนดปริมาณการเติมเต็มแต่ละครั้งจึงท าให้
ปริมาณสินค้าคงคลังในห้างสรรพสินค้าบางแห่งมีจ านวนสินค้าคงคลังปริมาณมากและพื้นท่ีจัดเก็บไม่
เพียงพอ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการเติมเต็มสินค้าและปริมาณการหมุนเวียนเฉล่ียของ
รองเท้าของแต่ละห้างสรรพสินค้า เพื่อควบคุมปริมาณการเติมเต็มสินค้าแต่ละครั้งและมีพื้นท่ีจัดเก็บสินค้า
ตามท่ีห้างสรรพสินค้านั้นก าหนดไว้ ในการด าเนินการศึกษาผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ ABC Analysis แผนภูมิ  
พาเรโต มาใช้ร่วมกับทฤษฎีหลักเพื่อน ามาใช้ก าหนดปริมาณการเติมเต็มสินค้าให้เพียงพอตามเป้าหมายของ
ยอดขายแต่ละห้างสรรพสินค้าและจัดท าแผนปฏิบัติงานส าหรับการเติมเต็มสินค้าเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ท างานของพนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง หากพบว่าสินค้าคงคลังของห้า งสรรพสินค้าใดมีปริมาณเกินท่ี
ก าหนดไว้ ให้ท าการโอนย้ายสินค้านั้นกลับมาท่ีคลังสินค้ากลางของรองเท้าเพื่อเป็นการส ารองสินค้าส าหรับ
ห้างสรรพสินอื่นท่ีต้องการเติมเต็มสินค้านี้ ผลการวิจัย พบว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง มีอัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.67 เดือนต่อรอบ และมีอัตราการลดลงของสินค้าคงคลังเฉล่ีย 579 คู่  ซึ่ง
อยู่ในระดับต่ ากว่าท่ีนโยบายองค์กรก าหนดท่ี 4 เดือนต่อรอบ เพราะอัตราการหมุนเวียนของสินค้าเฉล่ีย
ลดลงท่ี 1.38 เดือนต่อรอบ  
ค าส าคัญ: Why-Why Analysis, อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ, การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 The Objectives of the study were: 1) to examine an optimal inventory 
replenishment for each branches retail store of shoes B&B Company Limited and 2) to 
control inventory turnover of shoes products which have effect for efficiency of warehouse 
activities. This study focused on efficiency improvement in the inventory management 
system in order to following  inventory management policy of shoes B&B Company 
Limited due to result in an overstock of inventory problem and hence increased cost. 
  To examine this problem, the researcher has studied the method of replenishing 
and did the average inventory turnover of shoes of each department store to control the 
order quantity and have the storage area as determined by the department store. In 
conducting the study, the researcher was used the ABC Analysis and the Pareto chart with 
the main theories to determine the order quantity  of replenishment of goods to meet the 
sales goal of each department store and made a procedures manual of the order 
fulfillment for the inventory controller staff. if the department store which exceeds the 
specified quantity they have to return the items back to the central warehouse for a 
replacement to another department store. The results of the research, the average of 
inventory turnover is 3.67 months and the average inventory decrease is 579 pairs per 
month which is lower than the organization policy of 4 months. The average of inventory 
turnover decrease is 3.67 months. 
Keywords: Why-Why Analysis, Inventory Turnover, Action Plan 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าท่ีมีสาขาย่อยหลายๆ สาขา ท าให้การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นส่ิงจ าเป็น
มาก เพราะในแต่ละสาขาอาจจะมีการสต๊อกสินค้าไม่เท่ากัน เพราะมีพื้นท่ีท่ีไม่เท่ากันหรือแบ่งตามประเภท
ของสินค้า โดยท่ีบางสาขาอาจมีสินค้าน้อย บางสาขาอาจมีสินค้ามาก และบางสาขาสินค้าอาจจะขาดสต๊อก 
ท าให้สาขาท่ีไม่มีสินค้าขาดโอกาสในการขายไป ทางบริษัทจึงอยากเรียกเก็บสินค้าท่ีมีการล้นสต๊อกของห้าง
บางห้าง เพื่อน าสินค้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าใหญ่เพื่อท่ีจะจัดเก็บสินค้าโดยรวมเพื่อท่ีจะให้ห้างบางห้างเรียก
ส่ังสินค้าเข้าไปในขายห้างสรรพสินค้ามีการกระจายแยกสต๊อกสินค้าไว้เป็น 143 แห่งแบ่งเป็นเคาน์เตอร์
สินค้าชาย สินค้าหญิง และท้ังหญิงและชาย โดยจัดแบ่งสต็อกเหล่านี้อยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งการจัดเก็บ
สินค้านี้ไม่มีเกณฑ์ก าหนดว่าควรจัดเก็บสินค้าเท่าใดในแต่ละเคาน์เตอร์ เพราะพนักงานในแต่ละห้างมีการส่ัง
เติมสินค้าตลอด โดยไม่มีการตรวจเช็คว่าสินค้ามีสต๊อกมากน้อยเพียงใด จึงท าให้สต็อกสินค้าล้นในบาง
ห้างสรรพสินค้า  
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 จากข้อมูลท่ีได้และสอบถามจากพนักงานเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวของบริษัท B&B จ ากัด จึงจะท าการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บของสต๊อกห้างสรรพสินค้า โดย
การใช้นโยบายของบริษัทมาเป็นโควตาในการเติมเต็มสินค้า ใช้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
(Inventory Turnover) นิยามการรวมฟังก์ช่ันส าหรับการสร้างแบบจ าลองฟังก์ชัน IDEF0 และใช้การจัดท า
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มาปรับใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการส่ังเติมเต็มของรองเท้าของแต่ละห้างสรรพสินค้า ของบริษัท B&B จ ากัด 
 2. เพื่อควบคุมปริมาณการหมุนเวียนเฉล่ียของรองเท้าของแต่ละห้างสรรพสินค้า 
 
ขอบเขตการศึกษา  
 1. ขอบเขตด้านสถานท่ี 
  - แผนก โลจิสติกส์ บริษัท B&B จ ากัด 159/35 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ช้ัน 21  
    ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 2. ขอบเขตด้านเวลา 
  - ระยะเวลาในการศึกษาท าวิจัยต้ังแต่ เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2561  
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
  - สินค้ารองเท้ามีท้ังหมด 8,300 SKUs คลังรองเท้าท่ีห้างสรรพสินค้า 143 สาขา 
  - กลุ่มตัวอย่าง 51 สาขา 
 
กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท าไม -ท าไม ) Why-Why Analysis) 

ปัญหาปริมาณยอดสต๊อก
สินค้าใน    51 ห้าง มีสินค้า
เยอะเกินกว่าพ้ืนที่จัดเก็บ 

ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า ก า ร
จัดเก็บสินค้า ในรูปแบบ 
Why-Why Analysis การวิเคราะห์การควบคุมสินค้า 

คงคลังในแต่ละห้างสรรพสินค้า  

ได้แนวทางการเติมเต็มสินค้าใน
แต่ละห้างสรรพสินค้า และ
ควบคุมการหมุนเวียน การสั่ง
เ ติ มสิ นค้ า ให้ ส ม ดุลกั บพื้ นที่
จัดเก็บและเป็นไปตามนโยบาย 

ความเสี่ยงที่สต๊อกสินค้าไว้
โดยไม่ได้เอาออกมาขาย 
แต่บางห้างต้องการสินค้า
มาขาย 

Inventory Turnover 

IDEF0 

Action Plan 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาการท างานแผนกโลจิสติกส์ ต้ังแต่วันท่ี มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลา
ท้ังหมด 4 เดือน และท าการปรับปรุงการเติมเต็มสินค้าไม่ให้สินค้าเกินกว่าปริมาณท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

ศึกษาวิธีการสั่งสินค้าประเภทรองเท้าของห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน 

ส ารวจข้อมูลการขายในปัจจุบันของห้างสรรพสินค้า พร้อมเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนปรับปรุง 

วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาที่มีสินค้าล้นคลังสินค้า
ด้วย Why Why Analysis 

น าเครื่องมือ ABC Analysis แผนภูมิพาเรโต้ มาแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้IDEF0 วิเคราะห์การปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ    ) Inventory Turnover) 
มาประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงรูปแบบการการควบคุมสินค้าคงคลังในแต่ละห้างสรรพสินค้า 

เก็บรวบรวมข้อมูลหลังปรับปรุง 

วิเคราะห์ผลและวัดประสิทธิภาพการท างานก่อนและหลัง 

สรุปผลการท าวิจัย 
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ไม่มีรูปแบบการ
ตรวจสอบ
ปริมาณการ

จัดเก็บ 

ไม่มีการเก็บของที่
มีการขายช้าเข้า

คลังใหญ่ 

มีการสั่ง
สินค้าเข้าทุก

วัน            
                

สินค้าที่ไว้
ขายจึงเยอะ

เกินไป 

ไม่มีการ
ตรวจสอบ

ปริมาณสินค้า 

พนักงานกลัวสินค้า
ไม่เพียงพอต่อการ
ขายหน้าร้านของ
ห้างสรรพสินค้า 

การสั่งสินค้าแต่
ละสาขาไม่มีการ

จ ากัดจ านวน 

 

ไม่มีวิธีการที่
ชัดเจนในการสั่ง

สินค้า 

ไม่มีการ
ตรวจสอบยอด

สั่งสินค้า 

สต๊อกสินค้า
เยอะเกินไป 

Why 4: Why 5: Why 1: Why 3: 

ระบบสต๊อกไม่
ตรงกับของจริง  

สินค้ามีการสลับ
สี สลับไซส์ 

เกิดขึ้นในระบบ
กับสินค้าจริง 

เกิดความ
ผิดพลาดของ
ข้อมูลในระบบ 

Why 2: 

พนักงานที่
ห้างมีการสั่ง

สินค้ามา
เพื่อสต็อก
กักตุนไว้  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

  เลือกสุ่มกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยทางผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญ ABC Analysis ในการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างนั้น แบ่งตามมูลค่าของสินค้าท่ีมีการจัดเก็บสต๊อกไว้ในห้างสรรพสินค้าแต่ละห้าง ปัจจุบันนั้นมีการ
จัดเก็บสต๊อกไว้ท่ีห้างสรรพสินค้าท้ังหมด 143 สาขา ผลจากการแบ่งได้ดังนี้ A เท่ากับ 80.50% มี 51 
ห้างสรรพสินค้า B เท่ากับ 14.98% มี 47 ห้างสรรพสินค้า C เท่ากับ 4.52% มี 45 ห้างสรรพสินค้า และได้
เลือกปรับปรุงกลุ่ม A จ านวน 51 ห้างสรรพสินค้า ดังรูป 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 การแบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนภูมิพาเรโต 
 
ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการท าไม-ท าไม (Why-Why Analysis) 
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ภาพที่ 4 Why-Why Analysis ของปัญหาการสต๊อกสินค้าเยอะเกินไป 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาท่ีพบในการเติมเต็มสินค้า และวิธีการส่ังสินค้าไปเติมเต็มโดยไม่มี
เกณฑ์ก าหนดส่งผลท าให้เกิดสต๊อกสินค้าเยอะเกินไป ทางผู้วิจัยพบว่าปัญหาแต่ละประเด็นท่ีเกิดขึ้นสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ IDEF0 วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ใช้หลักการอัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ (Inventory Turnover) และทฤษฎีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มาใช้ปรับปรุง โดย
หลักการของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan, Do, Check, Act) เข้ามาช่วยน าเสนอวิธีการ 
ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขปัญหาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบขอเติมสินค้า 
ผ่านระบบเรียบร้อย 
 

ตรวจสอบสินค้าตามใบเติมสินค้า 

ออกใบก ากับภาษี 
(Invoice) 

แบบฟอร์ม 
ขอเติมสินค้า 

ฐานข้อมูลในแบบฟอร์ม 

ออกเอกสารใบเติมสินค้า 
(Order Request) อนุมัติ/ปฎิเสธการขอเติมสินค้า 

ข้อมูลสินค้าคงคลัง ณ จุดขาย 

ธุรการขาย(Sales Admin) พนักงานขายหน้าร้าน (CSR) 

ส่งข้อมูลผ่านระบบ (EDI) 

เอกสารยืนยันการส่งมอบ 

พนักงานคลังสินค้า (CSR) 

เอกสารส่งมอบสินค้า D/O 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ใบก ากับภาษี 

รับสินค้า (Receiving)  จัดส่งสินค้า 

พนักงานคลังสินค้าของห้างสรรพสินค้า 
พนักงานขายหน้าร้าน (CSR) 

สินค้ารองเท้า 
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                                                      P 
Plan จัดท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการสั่งเติมเต็มของสินค้า
และดึงสินค้าที่เกินเข้าคลังกลาง  

D 
Do ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง
ในส่วนงานนั้น ในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจังโดยการ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ เมษายน - พฤษภาคม 2561 

C 
Check ติดตามผลโดยมีเป้าหมายให้การเติมลดลง นโยบาย
บริษัทเป็นตัวชี้วัตผลประสบความส าเร็จ 

A 
Action ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ แต่ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ต้องตั้งเป็นมาตรฐานเพื่อด าเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

 

ภาพที่ 5  การวิเคราะห์ IDEF0 การปฏิบัติงานเติมเต็มสินค้ารองเท้า 
 

 

 

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาของการปฏิบัติงานพบว่า มีปัญหาบางจุดท่ีควรได้รับการแก้ไขดังนี้ 
 1. พนักงานขายหน้าร้าน (CSR) ขาดการเช็คสินค้าจริงก่อนส่ัง    
 2. การส่ังตามฐานข้อมูลในฟอร์มของปัจจุบัน 
 3. การตรวจสอบสินค้าในระบบอาจไม่ตรงกับสินค้าจริง 
   จากปัญหาได้แนวทางการแก้ไขดังนี้  น าข้อมูลของ 51 ห้างสรรพสินค้ามา เพื่อวัดปริมาณสินค้าว่า
ให้อยู่ใน 4 เดือน/รอบ ต้องน าของออกเท่าไร สินค้าจึงจะไม่เกินและไม่ล้นสต๊อก 
   เพื่อให้งานวิจัยเรื่องนี้ถูกต้องตามทฤษฏีจึงมีการใช้หลักการของวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 
(Plan, Do, Check, Act) เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข ผู้วิจัยจึงมีการจัดท าหลักการของวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA 3 รอบ เพื่อให้แก้ไขได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 
 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 6 การวิเคราะห์  PDCA ในการด าเนินงาน 
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 จากตาราง 1 ข้อมูลท่ีได้มานั้นเป็นข้อมูลของ 51 ห้างสรรพสินค้าท่ีได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
มีการใช้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เป็นการก าหนดอัตราการหมุนไม่ให้
เกิน 4 เดือน/รอบ เพราะเป็นนโยบายของบริษัทว่าสินค้ารองเท้านั้นเป็นสินค้าแฟช่ันมีการผลิตแบบใหม่ทุกๆ 
4 เดือน จึงท าให้นโยบายต้ังอัตราการหมุนเวียนไม่ให้เกิน 4 เดือน/รอบ จากการท่ีใช้เกณฑ์ 4 เดือนเป็น
มาตรฐานแล้วนั้น จึงมีการเช็คข้อมูลแล้วดูความเคล่ือนไหวของการขายว่าตรงกับระบบ แล้วท าการเรียกเก็บ
สินค้าเข้าในคลังสินค้ากลางของบริษัท จึงท าให้ลดปริมาณจัดเก็บเฉล่ียได้ถึง 579.41 คู่ต่อห้างสรรพสินค้า 
ท าให้สินค้ากับพื้นท่ีการจัดเก็บสมดุลกันไม่ล้นจากช้ันวาง และจากท่ีได้เก็บสินค้าเข้าคลังกลางท าให้อัตรา
การหมุนเวียน 3.67 เดือน/รอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบก่อน-หลัง 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

   จากการวิจัยสรุปได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ได้ศึกษาวิธีการส่ังเติมเต็มของรองเท้าของแต่ละ
ห้างสรรพสินค้า ได้ควบคุมปริมาณการหมุนเวียนเฉล่ียของรองเท้าของแต่ละห้างสรรพสินค้าโดยใช้อัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และได้ควบคุมอัตราการส่ังเติมรองเท้าของแต่ละ
ห้างสรรพสินค้าโดยใช้เกณฑ์นโยบายของบริษัท B&B จ ากัด จากการท่ีใช้เกณฑ์ 4 เดือนเป็นมาตรฐานแล้ว
นั้น จึงมีการเช็คข้อมูลแล้วดูความเคล่ือนไหวของการขายว่าตรงกับระบบ แล้วท าการเรียกเก็บสินค้าเข้าใน
คลังสินค้ากลางของบริษัท จึงท าให้ลดปริมาณจัดเก็บเฉล่ียได้ถึง 579.41 คู่ต่อห้างสรรพสินค้า ท าให้สินค้า
กับพื้นท่ีการจัดเก็บสมดุลกันไม่ล้นจากช้ันวาง และจากท่ีได้เก็บสินค้าเข้าคลังกลางท าให้อัตราการหมุนเวียน 
3.67 เดือน/รอบ 
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ข้อเสนอแนะ 

         เนื่องจากผู้วิจัยได้ฝึกงานในออฟฟิศ จึงเก็บข้อมูลอย่างเดียวโดยไม่ได้เห็นสินค้าและคลังจึงท าให้
งานวิจัยเล่มนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหลายประการ จึงต้องมีการค้นคว้างานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการท างานวิจัยครั้งนี้ 
        ระยะเวลาในการศึกษางานวิจัยเล่มนี้ มีเวลาในการศึกษาเพียง 4 เดือน จึงท าให้ผู้ วิจัยไม่สามารถ
ด าเนินการสุ่มตัวอย่างของห้างสรรพสินค้าได้ท้ังหมด ผู้วิจัยจึงเลือกสุ่มตัวอย่างเพียง 51 ห้าง 
        เนื่องจากบริษัทท่ีไปท างานวิจัยมีสินค้าเป็นประเภทแฟช่ันบางตัวมีตกรุ่นบ้าง จึงท าให้บาง
ห้างสรรพสินค้าอาจหมดเร็ว และสินค้าบางรุ่นอาจไม่มีหารส่ังซื้อเพิ่มอีก 
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การลดระยะเวลาในข้ันตอนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
Time Reduction of Goods Issue in Warehouse 
Case study Holland Star Packaging Co., Ltd. 

 
 วริศรา งามบุญช่วย1 ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์2  
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บทคัดย่อ  
  การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการเบิกจ่ายสินค้า
ส าเร็จรูป 2) ลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป (น้ าด่ืม) บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
โดยท าการศึกษาสภาพการท างานจริงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันของพนักงานพบว่าพนักงานคลังสินค้าใช้ระยะ
เวลานานในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น พนักงานท างานล่วงเวลา (Over 
Time), จัดส่งสินค้าไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น าแผนผังก้างปลา (Fish Bone 
Diagram) มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการเบิกจ่ายสินค้าซึ่งภายหลังจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาท่ี
ต้องเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรกคือการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าท่ีมีความซับซ้อนและยุ่งยาก 
ท าการศึกษาจากแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม (Activity Process Flow Chart) แล้วจึงน าการลด
ความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาในขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปจากเดิมอยู่ท่ี 225 นาที 5 วินาที
เมื่อปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปแล้วใช้ระยะเวลาเพียง 187 นาที 2 วินาที ลดลง16.90 %  
ค าส าคัญ :  คลังสินค้า, การเข้าก่อนออกก่อน, การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) analyze the cause of problems in the issue 
of goods. 2) Reduce the time for goods issue (drinking water) Holland Star Packaging Co., 
Ltd. Study the current working conditions of employees. Warehouse staff takes a long time 
to goods issue. Cause other problems as employees work overtime, delayed delivery. 
From these problems, it has brought the fish bone diagram were analyzed the causes of 
the problems in the goods issue, which later. From the analysis, it was found that the 
problems that urgently need to be resolved first is to improve the process of picking the 
goods supply. This is a complex and cumbersome. Study of Activity Process Flow Chart 
and then the principle of waste reduction ECRS used to adjust. Used to improve the goods 
issue process. 
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The research findings showed the goods issue time was 225 minutes, 5 seconds. 
When the goods issue was improved, 187 minutes 2 seconds decreased by 16.90% 
Keywords : Warehouse, First In First Out )FIFO(, ECRS 
 
บทน า 

เนื่องด้วยการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หน่วยงานแผนกคลังสินค้า (Warehouse) ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญมีบทบาทในการจัดเก็บสินค้า
ประเภทวัตถุดิบ (Raw materials) หรือช้ินงานท่ีรอน าไปผลิตหรือประกอบในขั้นต่อไป สินค้าประเภทพร้อม
ใช้งาน (Finish goods) หรือสินค้าท่ีจัดซื้อเข้ามาพร้อมใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้เลยหรือแม้กระท่ังอุปกรณ์
ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาหรือใช้ในการผลิตซึ่งอุปกรณ์ท้ังหมดท้ังมวลนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
จัดเก็บและรักษาจนกระท่ังถึงขั้นตอนท่ีถึงการจ่ายไปให้หน่วยงานผลิตหรือลูกค้าต่อไปดังนั้นการบริหาร
จัดการคลังสินค้าจึงมีบทบาทและความส าคัญเป็นอย่างมากในแต่ละองค์กรถ้ามีการบริหารจัดการคลังสินค้า
ท่ีมีประสิทธิภาพก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนขององค์กรได้ ดังนั้นการบริหารคลังสินค้า
จะมีประสิทธิภาพอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางบริษัทหรือองค์กรท่ีจะใช้ในการจัดการคลังสินค้า 
(ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2553) 

จากกรณีศึกษา บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตน้ าด่ืมภายใต้ช่ือแบรนด์ 
Star drinking Water และ Cheevit Water รับผลิตน้ าด่ืมให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของคลังสินค้าจะมี
หน้าท่ี รับสินค้า จัดเก็บดูแลรักษา และเบิกจ่ายสินค้าซึ่งในการเบิกจ่ายสินค้าแต่ละครั้งจะต้องจ่ายสินค้า
แบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out: FIFO) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ในการบริโภคมีการระบุวันท่ีผลิต
และวันหมดอายุซึ่งจากการศึกษาสภาพการท างานจริงท่ีเกิดในปัจจุบันพบว่าพนักงานคลังสินค้าใช้ระยะ
เวลานานในการเบิกจ่ายสินค้า พนักงานท างานล่วงเวลา (Over Time: OT) ส่งผลให้บริษัทจ่ายค่าแรงให้กับ
พนักงานเพิ่มมากขึ้น พนักงานขนส่งจัดส่งสินค้าไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนดท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในการ
บริการอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในระยะยาวได้ 

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงมีความคิดท่ีจะปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้า
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าหลักทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป 
 2. เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาขั้นตอนในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป (น้ าด่ืม) ภายในคลังสินค้าของบริษัท 
ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด ระยะเวลาในต้ังแต่วันท่ี 15 มกราคม 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 
ดังภาพที่ 1 
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1. ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

   2.2  วิเคราะหแ์ผนภูมิกระบวนการไหล (Activity Process Flow Chart)   
   2.3  การลดความสูญเปล่าด้วยหลัก ECRS 

ศึกษาข้ันตอนกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

รวบรวมข้อมูลโดยการจับเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปก่อนปรับปรุง 14 วัน 

วิเคราะหแ์ผนภูมิกระบวนการไหล (Activity Process Flow Chart) และลดความสูญเปล่า 
ด้วยหลักการ ECRS 

สรุปผลการวิจัย 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าและจับเวลาในแต่ละ

ขั้นตอนซึ่งก่อนการปรับปรุงมีข้ันตอนในการเบิกจ่ายสินค้า 16 กิจกรรม จับเวลาจ านวน 14 ครั้งและหลังการ
ปรับปรุงมีข้ันตอนการเบิกจ่ายสินค้า 13 กิจกรรม จับเวลาจ านวน 7 ครั้ง 

  3.1  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  Fish Bone Diagram : แผนผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะกับปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  FIFO : First In First Out การหมุนเวียนสินค้าท่ีผลิตก่อนออกไปก่อน เพื่อลดความเส่ือมจาก

การจัดเก็บเป็นเวลานาน 
  VA : Value Added ขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าในกระบวนการท างาน 
  NVA : Non Value Added ขั้นตอน/กิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าหรือการสูญเปล่าในกิจกรรม

ท่ีไม่จ าเป็นซึ่งควรท่ีจะก าจัดออก 
  NNVA : Necessary but Non Value Added ขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแต่

จ าเป็นต้องท าหรือยอมให้เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน 
  ECRS : เป็นหลักการท่ีว่าด้วย การก าจัด (Eliminate), การรวมกัน (Combine), การจัดใหม่ 

(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างานต่างๆ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายสินค้าในปัจจุบันพบว่าขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้ามีความล่าช้าจึง
ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา 

การเบิกจ่ายสินค้า
ส าเร็จรูปล่าช้า 

สินค้าส าเร็จรูป พนักงานคลังสินค้า 

สินค้า
คล้ายคลงึกัน 

PE ฉีกขาด 

สินค้าเสียหาย 

คอยุบ, ก้นแตก ขาดความช านาญ 
สินค้ามีหลายแบรนด์ 

พนักงานน้อย ไม่มีประสบการณ ์
จ่ายงานผิดพลาด 

สินค้าไม่ครบ 
น้ ารั่ว ท างานล่วงเวลา 

พนักงานไม่ปฏิบัติตามแผน 

พ้ืนที่จัดเก็บ
ไม่เพียงพอ 

เบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO 

วางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ ข้ันตอนการท างาน
ซับซ้อน 

ขาดการติดต่อ 
สื่อสารที่ดี 

บรรจภุัณฑ์มีฝุ่นละอองเยอะ 
ข้อมูลผิดพลาด 

สภาพแวดล้อม วิธีการ 

ขาดแรงจูงใจ 
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ตารางที่ 1 แผนภูมิกระบวนการไหลของการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป )ก่อนปรับปรุง(  

 

จากการศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม (Activity Process Flow Chart) ตารางท่ี 1 
พบว่าข้ันตอนในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป (ก่อนการปรับปรุง) มี  16 กิจกรรม ดังนี้ (1) การปฏิบัติงานมี 9 
กิจกรรม (2) การเคล่ือนย้ายมี 5 กิจกรรม (3) การตรวจสอบ มี 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่ม
คุณค่าได้  (VA) 4 กิจกรรม, กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่า (NVA) 1 กิจกรรมและกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าสามารถ
เลือกท่ีจะก าจัดหรือไม่ก าจัด (NNVA) 11 กิจกรรม ใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป 225.05 นาที 

การจ่ายสินค้าส าเรจ็รปู

รวม 225.05 9 5 0 2 0

VA

NNVA

16. น าแผนโฟร์คลิฟไปวางไว้ท่ีโต๊ะเชค็เกอร์จ านวน 3 ชดุ

15. เดินไปหยบิแผนโฟร์คลิฟจากเคร่ืองถา่ยเอกสาร 3.28 0.2

4.11 0.46

NNVA

NNVA

14. ปร้ินท์แผนโฟร์คลิฟ จ านวน 3 ชดุ

13. ตรวจสอบความถกูต้อง (ส่ังจ่ายแบบเขา้กอ่นออกกอ่น) 26.13

0.47

VA

NNVA

12. ตัดยอดน้ าท่ีส่ังจ่ายในแผนโฟร์คลิฟและใน Stock Card

11. จัดท าแผนโฟร์คลิฟ 74.17

19.06

VA

VA

10. รวมยอดน้ าของแต่ละรายการ ในแต่ละรอบท่ีจัดส่ง

9. ตรวจสอบความถกูต้องและเซ็นต์ชื่อผู้ส่ังจ่ายสินค้า 16.26

10.51

NNVA

NNVA

8. ปั๊มตรายางแบบตรวจสอบ

7. ปั๊มวันท่ีท่ีท าการจัดส่งสินค้า 11.52

14.09

NNVA

NNVA

6. คัดลอกแผนขนส่งเพือ่น ามาท าแผนโฟร์คลิฟ

5. เดินไปหยบิใบจัดเตรียมจากโต๊ะฝ่ายขนส่ง 1.74 0.11

1.02

NNVA

NNVA

4. เดินตรวจนับสต็อกสินค้าในคลัง

3. จดรายการน้ าและยอดท่ีต้องการจะส่ังจ่าย 4.35

699 42.56

NVA

NNVA

3.28 0.18

1. ปร้ินยอดขายแต่ละรายการในโปรแกรม Express 3.46

2. เดินไปหยบิใบยอดขายประจ าวันท่ีเคร่ืองถา่ยเอกสาร

สถานที ่: คลังสินค้า บริษทั ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภณัฑ์ จ ากดั ตรวจสอบ
เก็บ

2
0

ค าอธิบาย สัญลักษณ์

รวมเวลา (นาท)ี 225.05

วเิคราะห์
กิจกรรม

เวลา
(นาท)ี

ระยะทาง
(เมตร)

กิจกรรม : การจ่ายสินค้าส าเร็จรูป

สรปุผล

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ

Flow Process Chart

กิจกรรม ปัจจุบัน (กิจกรรม)
ปฏิบัติงาน 9

วธิีท างาน : ปจัจุบนั (กอ่นการปรับปรุง) เคลื่อนยา้ย
ล่าช้า

5
0
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ภาพที่ 3 แผนผังแสดงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปด้วยหลัก ECRS 

1. ปริ้นยอดขายแต่
ละรายการใน

โปรแกรม Express 

2. เดินไปหยิบใบ
ยอดขายประจ าวันที่
เครื่องถ่ายเอกสาร 

4. เดินตรวจนับ
สต็อกสินค้าในคลัง 

3. จดรายการน้ า
และยอดที่ต้องการ

จะสั่งจ่าย 

5. เดินไปหยิบใบ
จัดเตรียมจากโต๊ะ

ฝ่ายขนส่ง 

16. น าแผนโฟร์คลิฟไปวางไว้ที่
โต๊ะเช็คเกอร ์

14. ปริ้นท์แผนโฟร์คลิฟ  

10. รวมยอดน้ าของแต่
ละรายการ ในแต่ละ

รอบที่จัดส่ง 

9. ตรวจสอบความถูก
ต้องและเซ็นต์ชื่อผู้สั่ง

จ่ายสินค้า 

8. ปั๊มตรายาง
แบบตรวจสอบ 

7. ปั๊มวันที่ที่ท าการ
จัดส่งสินค้า 

6. คัดลอกแผน
ขนส่งเพ่ือน ามาท า

แผนโฟร์คลิฟ 

13. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 (สั่งจ่ายแบบเข้าก่อนออกก่อน) 

12. ตัดยอดน้ าท่ีสั่ง
จ่ายในแผนโฟร์คลิฟ
และใน Stock Card 

11. จัดท าแผนโฟร์คลิฟ 

15. เดินไปหยิบแผนโฟร์คลิฟ 
จากเครื่องถ่ายเอกสาร 
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ตารางท่ี 2 แผนภูมิกระบวนการไหลของการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป )หลังปรับปรุง(  

 

จากการศึกษาแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม (Activity Process Flow Chart) ตารางท่ี 2 
พบว่าข้ันตอนในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป (หลังการปรับปรุง) มี  13 กิจกรรม ดังนี้ (1) การปฏิบัติงานมี 7 
กิจกรรม (2) การเคล่ือนย้ายมี 5 กิจกรรม (3) การตรวจสอบ มี 1 กิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่ม
คุณค่าได้  (VA) 3 กิจกรรมและกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มมูลค่าสามารถเลือกท่ีจะก าจัดหรือไม่ก าจัด (NNVA) 10 
กิจกรรม ใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูป 225.05 นาที  

 
 
 

 
 

การจ่ายสินค้าส าเรจ็รปู

รวม 187.02 7 5 0 1 0

13. น าแผนโฟร์คลิฟไปวางไว้ท่ีโต๊ะเชค็เกอร์จ านวน 3 ชดุ 0.48 NNVA

12. เดินไปหยบิแผนโฟร์คลิฟจากเคร่ืองถา่ยเอกสาร 0.18

11. ปร้ินท์แผนโฟร์คลิฟ จ านวน 3 ชดุ 0.47 NNVA

VA

10. ส่ังจ่ายแบบเขา้กอ่นออกกอ่นในแผนโฟร์คลิฟและ Stock Card 24.39 VA

9. จัดท าแผนโฟร์คลิฟ 73.02

8. รวมยอดน้ าของแต่ละรายการ ในแต่ละรอบท่ีจัดส่ง 10.52 NNVA

7. ตรวจสอบความถกูต้องและเซ็นต์ชื่อผู้ส่ังจ่ายสินค้า 17.22

6. คัดลอกแผนขนส่งเพือ่น ามาท าแผนโฟร์คลิฟ 1.06 NNVA

4. เดินไปหยบิใบจัดเตรียมจากโต๊ะฝ่ายขนส่ง 0.14

5. ปั๊มตรายางแบบตรวจสอบและปั๊มวันท่ีจัดส่ง 18.25 NNVA

3. เดินตรวจนับสต็อกสินค้าในคลัง 38.06 NNVA

NNVA

2. เดินไปหยบิใบยอดขายประจ าวันท่ีเคร่ืองถา่ยเอกสาร 0.18 NNVA

1. ปร้ินยอดขายแต่ละรายการในโปรแกรม Express 3.05

สถานที ่: คลังสินค้าส าเร็จรูป บริษทั ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภณัฑ์ จ ากดั 1
0

ตรวจสอบ
เก็บ

วเิคราะห์
กิจกรรม

ค าอธิบาย เวลา
(นาท)ี

สัญลักษณ์

187.02รวมเวลา (นาท)ี

ระยะทาง
(เมตร)

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ

Flow Process Chart

หลังปรบัปรงุ
7

กิจกรรม : การจ่ายสินค้าส าเร็จรูป Activity
ปฏิบัติงาน 

วธิีท างาน : ปรับปรุง 5
0

เคลื่อนยา้ย
ล่าช้า

3.28

4.11

สรปุผล

3.28

699

1.74 NNVA

VA

NNVA
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1.1 สรุปผลการวิจัย 

   จากการศึกษางานวิจัยพบว่าจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การใช้ระยะเวลานานในการ
เบิกจ่ายสินค้านั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายสินค้ามีความซับซ้อนและยุ่งยาก , 
การจ่ายงานท่ีผิดพลาด, สินค้ามีความคล้ายคลึงกันหรือขาดการติดต่อส่ือสารท่ีดีและอื่น ๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่พอสมควร ผู้วิจัยจึงเร่งท าการแก้ไขและปรับปรุงในส่วนของปัญหาท่ีสามารถ
ปรับปรุงได้คือ การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการท างานในการเบิกจ่ายสินค้าให้มีการเบิกจ่ายสินค้าท่ีเร็วขึ้น 
ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก ซึ่งผลจากหลังการปรับปรุงแล้วพบว่าสามารถลดขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าลงได้ 3 
กิจกรรม ระยะเวลาลดลง 38.03 นาทีคิดเป็น 16.90 % 

 
ตารางที ่3 แสดงผลการเปรียบเทียบเวลาท่ีใช้ในการเบิกจ่ายสินค้าส าเร็จรูปก่อนและหลังการปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง (นาที) หลังการปรับปรุง (นาที) ลดลง (นาที) เปอร์เซ็นต์ (%) 
225.05 187.02 38.03 16.90 

 
1.2 ข้อเสนอแนะ 

   1.2.1  ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล (จับเวลา) ท่ีไม่เพียงพอเนื่องจากมี
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพียงแค่ 1 เดือน 
   1.2.2  เพิ่มระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อช่วยในการป้องกันการท างานท่ีผิดพลาดท้ังท่ีเกิด
จากตัวของพนักงานและข้อมูลรวมถึงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 
   1.2.3  จัดอบรมพนักงานให้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2.4  เพิ่มพัดลมระบายอากาศ-ความร้อนภายในบริเวณคลังสินค้า เนื่องจากมีฝุ่นละอองท่ี
ค่อนข้างมากส่งผลให้พนักงานคลังสินค้าท่ีต้องท าการเดินตรวจนับสต็อกป่วยและขาดงานบ่อย 
 
เอกสารอ้างอิง 
พรเทพ สุขรัตนวงศ์./(2552)./การลดระยะเวลาน าในกระบวนการทดสอบ เฮชจีเอ (Head Gimbal 

Assembly หรือ HGA) โดยใช้แนวคิดลีนซิกซ์ซิกมา (Lean Six Sigma)./วิศวกรรมศาสตร
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นวพล บุญประเสริฐ./(2554)./การปรับปรุงการตรวจสอบในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นตาโดยการ
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พิพัฒพงศ์ ศรีชนะ  และพรประเสริฐ ขวาลาธาร ./  )5222 ( ./การลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก
กรณีศึกษาบริษัท มาหาอาณาจักร  จ ากัด ./สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ./คณะ
เทคโนโลยี./มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี. 
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Flange B./สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ./วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์./มหาวิทยาลัยรังสิต. 

วิศรุต สมบัติสมบูรณ์./ )2555 (./การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบ ารุงรักษาของกระบวนการผลิต
ทรานซิสเตอร์ชนิด3ขา./วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต./สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม./
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บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ./สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ./ภาควิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ./ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ./คณะ
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ประวัตินักวิจัย  
 ชื่อ นามสกุล นางสาว วริศรา งามบุญช่วย 

หน่วยงาน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 
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การศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
    ตอนปลายด้วยการปรับเทียบคะแนนตามแนวต้ังโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 

A STUDY OF PRIMARY STUDENTS’ SCIENCE PROCESS SKILLS GROWTH  
USING VERTICAL EQUATING ITEM RESPONSE THEORY 
สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี1 อ.ดร.พนิดา  ศกุนตนาค2 ผศ.ดร.สุรชัย  มีชาญ3 

สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 ตามแนวต้ังโดยใช้ทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ และ 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,800 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยเป็น
แบบสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 มีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย  
4 ตัวเลือก ระดับช้ันละ 25 ข้อ โดยมีข้อสอบร่วมระหว่างระดับช้ัน 5 ข้อ วิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยสถิติบรรยาย ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบในแบบสอบร่วมและประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ความสามารถของผู้สอบแต่ละคนด้วยโปรแกรม BILOG ส าหรับประสิทธิภาพของการปรับเทียบ
คะแนนพิจารณาจากค่าคะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนและค่าดัชนีความ
แตกต่างเพื่อพิจารณาความเพียงพอของความคลาดเคล่ือนของการปรับเทียบคะแนน และค านวณหาอัตรา
พัฒนาการเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามแนวต้ังโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์  พบว่า
คะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนอยู่ในระดับต่ า และค่าดัชนีความแตกต่างของ
การปรับเทียบคะแนนอยู่ในระดับน่าพอใจมาก 
 2. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 
พบว่านักเรียนระดับช้ัน ป .4 เมื่อข้ึน ป .5 มีอัตราพัฒนาการ 0.11 คะแนน นักเรียนระดับช้ัน ป.5 เมื่อขึ้น ป  .6 
มีอัตราพัฒนาการ 0.03 คะแนน  
 

ค าส าคัญ   การปรับเทียบคะแนน, ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์,  
       ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

Abstact 
 The objectives of this study were 1) To study the efficiency  of the science process 
skills of Prathomsuksa 4-6 students by vertical equating combining IRT by the 3-parameter 
logistic 2) To study the growth of the science process skills of Prathomsuksa 4-6 students. 

Paper ID: ILI053 
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The samples used in this study were 1,800 students in Prathomsuksa 4-6 in Bangkok by two - 
stage random sampling. The tools used in this study were 4 multiple choice the science 
process skills test for Prathomsuksa 4-6 students which have 25 items in each level. Analyze 
scientific process skill scores with descriptive statistics. Estimate the test parameters in 
internal anchor test and estimate the competency of each examiner with the BILOG 
program. For the Efficiency of equating. The standard error of the equating and the 
discrepancy comparison to determine the adequacy of equating and calculate the growth  
rate to study the trend of change in average of Prathomsuksa 4-6 students. 
 The results were as follows : 
 1. The efficiency of the science process skills of Prathomsuksa 4-6 students by 
vertical equating combining IRT by the 3-parameter logistic found that the standard error of 
the equating was low and the discrepancy comparison was very satisfactory. 
 2 The growth of the science process skills of Prathomsuksa 4-6 students found that 
the growth rate on Prathomsuksa 4 to 5 was 0.11 and Prathomsuksa 5 to 6 was 0.03.  
Key words  :   test Equating, the vertical equating IRT by the 3-parameter logistic,  
  science process skills 

 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า หลาย
ประเทศมีการเตรียมก าลังด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 วิทยาศาสตร์
เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ท้ังในด้านการด ารงชีวิตประจ าวันและในด้านการประกอบอาชีพต่างๆ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตและการท างาน ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นโลกของ
เทคโนโลยีท่ีวิทยาศาสตร์มีผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตท้ังของบุคคลและสังคม ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในสังคม
เป็นผู้ท่ีรู้จักคิด ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดแก่ตัวนักเรียน จึงเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาท่ีประกอบไปด้วยความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และต้องมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอย่าง
มีระบบนี้เรียกว่า ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา ( intellectual skills) จาก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 13 ทักษะ ทักษะท่ีนักเรียนในช้ันประถมศึกษาต้องได้รับการเรียนรู้
ได้แก่ ทักษะท่ี 1-8 แต่จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าคะแนนเฉล่ียด้านผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน ว 8.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียเพียง 37.55 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีต้องปรับปรุง
เร่งด่วน เนื่องจากมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ ากว่า 50 (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2558) ดังนั้นทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะท่ี 6-8 ซึ่งเป็นทักษะการน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหล่งข้อมูลมาจัดกระท าใหม่โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดเรียงล าดับ จัดแยกประเภท 
หรือค านวณหาค่าใหม่ จึงเป็นทักษะท่ีเหมาะสมในการศึกษาพัฒนาการความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา และเมื่อผู้เรียนเปล่ียนระดับช้ันท่ีสูงขึ้นก็จะมีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 
  การวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการศึกษาความก้าวหน้าหรือพัฒนาการทีเ่กิดขึ้น ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 
(2545) ได้แบ่งงานวิจัยในกลุ่มพัฒนาการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาระยะยาวเป็นการศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างเดียวกันในช่วงเวลาต่างกัน และการศึกษาภาคตัดขวางเป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างต่างๆ กัน
หลายกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละช่วงพัฒนาการขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องมี
การศึกษาพัฒนาการในระดับช้ัน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นการศึกษาระยะยาวอาจไม่เหมาะสม 
ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวการศึกษาภาคตัดขวางน่าจะเหมาะสมกว่าในด้านความรวดเร็วและในการรู้
ผลการวิจัย ดังนั้นในการศึกษาพัฒนาการควรใช้วิธีการท่ีเรียกว่า การปรับเทียบแนวต้ัง (vertical equating) 
ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีมีความจ าเป็นต้องสร้างแบบทดสอบเนื้อหาเดียวกัน แต่ต่างฉบับต่าง
มุ่งวัดความสามารถของผู้สอบท่ีต่างระดับกัน เพื่อเทียบว่าคะแนนท่ีสอบได้จากฉบับหนึ่งเทียบเป็นเท่าไหร่ของ
ฉบับอื่นที่วัดต่างระดับกัน จึงเป็นการปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบต่างระดับของวิชาเดียวกัน ส าหรับ
กลุ่มผู้สอบต่างระดับช้ันกัน โดยรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับเทียบมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบ
ผู้สอบต่างกลุ่มโดยใช้แบบสอบร่วมนี้จะช่วยลดความล าเอียงในการเทียบคะแนนท่ีมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้ 
ฝึกฝน ความเมื่อยล้า และความแตกต่างของระดับความสามารถของกลุ่มผู้สอบ รูปแบบนี้จึงได้เปรียบ
เหนือกว่ารูปแบบอื่น (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555) ส าหรับวิธีการท่ีใช้ในการปรับเทียบคะแนนตามแนวทฤษฎี
การทดสอบแบบด้ังเดิมท่ีใช้คะแนนดิบมาปรับเทียบคะแนนดิบ (raw score) มีจุดอ่อนท้ังในด้านความเสมอ
ภาค ความสมมาตร และความไม่ผันแปรตามกลุ่ม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยวิธีการปรับเทียบคะแนน
ตามแนวทางทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ(IRT) ถ้ามีการเลือกใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ (item response 
models) ท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555 อ้างอิงจาก Kolen. 1981) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีปรับเทียบ
แนวต้ังตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์  โดยจัดให้มีแบบสอบร่วมภายใน และ
น ามาใช้ในการศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดย
จัดให้มีแบบสอบร่วมภายใน ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบด้วยแบบสอบร่วมจะน ามาใช้ในการปรับเทียบคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่างระดับช้ันให้อยู่ในสเกลเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เห็นพัฒนาการ
ท่ีต่อเนื่องของแต่ละระดับช้ันได้ชัดเจน ซึ่งทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบเป็นทฤษฎีท่ีประมาณค่าความสามารถ
ของนักเรียนได้ดีกว่าทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม ซึ่งจะช่วยให้การศึกษาพัฒนาการมีความคลาดเคล่ือนลดลง 
สารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังใน
ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและช่วยยกระดับการศึกษาของไทยให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามแนวตั้งโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ 
      2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดย
ปรับเทียบคะแนนแนวตั้งแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
106,615 คน ประกอบด้วยนักเรียน ป.4 จ านวน 34,784 คน นักเรียน ป.5 จ านวน 36,633 คน และนักเรียน 
ป.6 จ านวน 35,234 คน (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 2560) 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,800 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียนกลุ่มปรับเทียบ ระดับช้ัน ป.4  จ านวน 300 คน ระดับช้ัน ป.5 จ านวน 
300 คน และระดับช้ัน ป.6 จ านวน 280 คน รวม 880 คน 2) นักเรียนกลุ่มทานผล ระดับช้ันละ 120 คน รวม 
360 คน  และ 3) นักเรียนกลุ่มศึกษาพัฒนาการ ระดับช้ันละ 480 คน รวม 1,440 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (two-stage random sampling)   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 มีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ระดับช้ันละ 25 ข้อ โดยมีข้อสอบร่วมระหว่างระดับช้ัน 5 ข้อ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่าแบบสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.25-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.20-0.57 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบสอบ โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของแบบสอบแต่ละฉบับก่อนปรับเทียบ
คะแนน ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม  
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางปรับเทียบคะแนน โดยใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์
 2.1 ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบในแบบสอบร่วมและประมาณค่าพารามิ เตอร์ความสามารถ
ของผู้สอบแต่ละคนด้วยโปรแกรม BILOG 
 2.2 ปรับค่าความสามารถของผู้สอบ ( ) ให้สมมูลกัน โดยใช้หลักปรับเทียบเชิงเส้นตรง ดังนี้ 
        =  

  

  
   +    - 

  

  
   

  เมื่อ     เป็น ค่าความสามารถท่ีปรับแล้วของนักเรียนระดับช้ัน i ท่ีปรับมาอยู่ระดับช้ัน j 
           เป็น ค่าความสามารถของนักเรียนระดับช้ัน i 
                 เป็น ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียของข้อสอบร่วมในระดับช้ัน i 
                 เป็น ค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียของข้อสอบร่วมในระดับช้ัน j 
                                    เป็น ค่าความยากเฉล่ียของข้อสอบร่วมในระดับช้ัน i 
                 เป็น ค่าความยากเฉล่ียของข้อสอบร่วมในระดับช้ัน j 
 2.3 ปรับเทียบระดับความสามารถของผู้สอบโดยใช้การปรับเทียบตามวิธีทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ 
(IRT) แบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ 
  

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน 
 3.1 ประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน พิจารณาจากค่าคะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ
การปรับเทียบคะแนน 
 3.1.1 หาความคลาดเคล่ือนของการปรับเทียบคะแนน โดยใช้สูตร 
       E    |       

 | 
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   เมื่อ  E  แทน  ค่าความคลาดเคล่ือน 
            แทน  คะแนนของแบบสอบชุดท่ี j ท่ีได้จากการสอบ  
           

  แทน  คะแนนของแบบสอบชุดท่ี j ท่ีได้จากตารางปรับเทียบคะแนน 

 3.1.2 หาคะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนโดยใช้สูตร  

    SEE    
  

√ 
 

   เมื่อ  SEE  แทน คะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนความคลาดเคล่ือน 
                  Se    แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนความคลาดเคล่ือนของ 
     การปรับเทียบคะแนน 
                   n   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทานผล 

 3.2 หาดัชนีความแตกต่าง (discrepancy comparison: C) เพื่อพิจารณาความเพียงพอของความ
คลาดเคล่ือนของการปรับเทียบคะแนน โดยใช้สูตร Petersen และคณะ (พัชรี จันทร์เพ็ง. 2547; อ้างอิงจาก 
Petersen และคณะ. 1982) ดังนี้ 

       
∑(           )

 

    
  

   เมื่อ  C   แทน  ค่าดัชนีความแตกต่างในการปรับเทียบคะแนน 
              Xij   แทน  คะแนนจากแบบสอบฉบับ i ของนักเรียนคนท่ี j 
                  Xkij* แทน  คะแนนจากแบบสอบฉบับ k ปรับเทียบไปเป็นคะแนนแบบสอบ 
             ฉบับท่ี i โดยใช้ตารางปรับเทียบคะแนนของนักเรียนคนท่ี j 
                n    แทน จ านวนในกลุ่มตัวอย่างสอบทานผล 
                        แทน ความแปรปรวนคะแนนจากแบบสอบฉบับ i 
  

การตัดสินความเพียงพอของความคลาดเคล่ือนของการปรับเทียบคะแนนท่ีใช้ในการวิจัยนี้ประเมิน
จากค่าดัชนีความแตกต่างกับเกณฑ์การยอมรับของ Petersen และคณะ (พัชรี จันทร์เพ็ง. 2547; อ้างอิงจาก 
Petersen และคณะ. 1982) ดังนี้ 

 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยศึกษาจากผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนแต่ละระดับช้ัน ภายหลังจากการแปลงคะแนนระดับช้ัน ป.5 ไปสเกลเดียวกันกับคะแนนความสามารถ

  C   ≤ (0.05 Sx)
2 หมายถึง  ระดับน่าพอใจมาก 

(0.05 Sx)
2  < C   ≤ (0.10 Sx)

2 หมายถึง ระดับน่าพอใจ 
(0.10 Sx)

2  <   C   ≤ (0.15 Sx)
2 หมายถึง ระดับปานกลาง 

(0.15 Sx)
2 < C ≤ (0.20 Sx)

2 หมายถึง ระดับไม่น่าพอใจ 
(0.20 Sx)

2 < C    หมายถึง ระดับไม่น่าพอใจมาก  
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ระดับช้ัน ป.4 และ ป.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจะศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 3 ระดับช้ัน โดยภาพรวมดังนี้ 
 4.1 แปลงคะแนนระดับช้ัน ป.4 ป.5 และ ป.6 โดยใช้ตารางปรับเทียบคะแนน 
 4.2 ค านวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนภายหลังการปรับเทียบคะแนนท่ีนักเรียนแต่ละระดับช้ัน โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

4.3 ค านวณหาอัตราพัฒนาการเพื่อศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยใช้สูตรดังนี้ 

   X45  =  
       

       
 

    

   X56  =  
       

       
 

  เมื่อ X45    แทน   อัตราพัฒนาการของนักเรียน ป.4 เมื่อขึ้น ป.5 
   X56    แทน   อัตราพัฒนาการของนักเรียน ป.5 เมื่อขึ้น ป.6 
   X4     แทน   คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียของนักเรียน 
          ระดับช้ัน ป.4 
   X5     แทน   คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียของนักเรียน 
          ระดับช้ัน ป.5 
             X6      แทน  คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียของนักเรียน 
            ระดับช้ัน ป.6 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของแบบสอบแต่ละฉบับ 
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 23 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 1 

คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.846 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.284 คะแนน นักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 23 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 1 คะแนน มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 14.572 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.168 คะแนน และนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 24 คะแนน คะแนนต่ าสุดเท่ากับ 1 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
15.674 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.640 คะแนน เมื่ อพิจารณาโดยรวมพบว่าคะแนนเฉล่ีย 
ค่ามัธยฐาน ฐานนิยมของแบบสอบท้ัง 3 ฉบับ มีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม แสดงว่าระดับความยาก
ง่ายของแบบสอบท้ัง 3 ฉบับ ค่อนไปทางง่าย  

2. ผลการสร้างตารางปรับเทียบคะแนน ผู้วิจัยน าค่าพารามิเตอร์จากการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละฉบับ
ด้วยโปรแกรม BILOG 3.0 โดยใช้รูปแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ เพื่อให้ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ของ
ข้อสอบแต่ละข้อ คือ ค่าความยาก (b) ค่าอ านาจจ าแนก (a) ค่าการเดา (c) และประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบ ( ) เพื่อแปลงค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและประมาณค่าความสามารถของผู้สอบในแต่ละระดับช้ันให้
อยู่ในสเกลเดียวกัน โดยใช้สมการแปลงค่าความสามารถ ดังนี้ 
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 สมการท้ัง 2 สมการข้างต้นใช้ในการปรับค่าความสามารถของนักเรียน 3 ระดับช้ัน คือ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 ให้อยู่ในสเกล (scale) เดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยน าค่าความสามารถ  ของ
นักเรียนแต่ละระดับช้ันไปเทียบค่าคะแนนดิบในแต่ละระดับความสามารถเพื่อปรับเทียบระดับความสามารถ
ของนักเรียนจากระดับช้ันหนึ่งไปอีกระดับช้ันหนึ่งในรูปของคะแนนดิบ  

 3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนน พิจารณาจากค่าคะแนนความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนและค่าดัชนีความแตกต่างเพื่อพิจารณาความเพียงพอของความ
คลาดเคล่ือนของการปรับเทียบคะแนน 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบคะแนน พบว่าคะแนนความคลาดเคล่ือน
เฉล่ียในระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลงคะแนนจากคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป  .4 ไปยังคะแนนแบบสอบ
ระดับช้ัน ป .5 (X*45) จากการสอบของกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป .4 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 
1.123 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.950 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ
การปรับเทียบคะแนนเท่ากับ 0.086 ส่วนคะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลง
คะแนนจากคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.4 ไปยังคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป .6 (X*46) จากการสอบของกลุ่ม
สอบทานผลในระดับช้ัน ป .4 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 1.333 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คลาดเคล่ือนเท่ากับ 1.096 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนเท่ากับ 0.097  
 คะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลงคะแนนจากคะแนน แบบสอบ
ระดับช้ัน ป.5 ไปยังคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.4 (X*54) จากการสอบของกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.5 
มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 1.716 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 1.291 และ
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนเท่ากับ 0.117 ส่วนคะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียใน
ระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลงคะแนนจากคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.5 ไปยังคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.6 
(X*56) จากการสอบของกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.5 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 0.200 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.495 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบ
คะแนนเท่ากับ 0.045  
 คะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลงคะแนนจากคะแนนแบบสอบ
ระดับช้ัน ป.6 ไปยังคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.4 (X*64) จากการสอบของกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.6 
มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 1.616 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 1.291 และ
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนเท่ากับ 0.117 ส่วนคะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียใน
ระดับคะแนนท้ังหมดเมื่อแปลงคะแนนจากคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.6 ไปยังคะแนนแบบสอบระดับช้ัน ป.5 
(X*65) จากการสอบของกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.6 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 0.216 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.488 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบ
คะแนนเท่ากับ 0.044  

θ54 = 0.988 θ5 +  0.500 
  θ56    =   1.082 θ5 +  (-0.198) 
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เมื่อพิจารณาคะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในรูปแบบการแปลงคะแนนท้ังหมดของทุกระดับช้ันมีค่า
เท่ากับ 1.034 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 0.935 และค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.084 รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนน 

เง่ือนไขการแปลงคะแนน n  ̅E SE SEE 
X*

45 120 1.123 0.950 0.086 
X*

46 120 1.333 1.096 0.097 
X*

54 120 1.716 1.291 0.117 
X*

56 120 0.200 0.495 0.045 
X*

64 120 1.616 1.291 0.117 
X*

65 120 0.216 0.488 0.044 
รวมเงื่อนไขการแปลงคะแนน

ท้ังหมดของทุกระดับช้ัน 
720 1.034 0.935 0.084 

 
3.2 ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบคะแนน พบว่าค่าดัชนี

ความแตกต่างของการปรับเทียบคะแนนเมื่อแปลงคะแนนสอบระดับช้ัน ป.4 ไปยังแบบสอบระดับช้ัน ป.5 และ 
ป.6 จากกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.4 มีค่าเท่ากับ 0.127 และ 0.190  ให้ความเพียงพอของการปรับเทียบ
คะแนนอยู่ในระดับน่าพอใจและน่าพอใจมาก ตามล าดับ 

ค่าดัชนีความแตกต่าง (C) ของการปรับเทียบคะแนนเมื่อแปลงคะแนนสอบระดับช้ัน ป.5 ไปยังแบบ
สอบระดับช้ัน ป.4 และ ป.6 จากกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป.5 มีค่าเท่ากับ 0.114 และ 0.012 ตามล าดับ 
ให้ความเพียงพอของการปรับเทียบคะแนนอยู่ในระดับน่าพอใจมาก 

ค่าดัชนีความแตกต่าง  )C) ของการปรับเทียบคะแนนเมื่อแปลงคะแนนสอบระดับช้ัน ป  .6  ไปยังแบบ
สอบระดับช้ัน ป  .4  และ ป .5 จากกลุ่มสอบทานผลในระดับช้ัน ป  .6  มีค่า 0.095  และ  0.011 ตามล าดับ ให้
ความเพียงพอของการปรับเทียบคะแนนอยู่ในระดับน่าพอใจมาก ดังตาราง 2 

 
 
 
 
 

ตาราง 2 การประเมินค่าดัชนีความแตกต่าง (C) 
เง่ือนไขการแปลงคะแนน n C ระดับความเพียงพอ 

X*
45 120 1.123 น่าพอใจ 

X*
46 120 1.333 น่าพอใจมาก 

X*
54 120 1.716 น่าพอใจมาก 

X*
56 120 0.200 น่าพอใจมาก 

X*
64 120 1.616 น่าพอใจมาก 

X*
65 120 0.216 น่าพอใจมาก 
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 4. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 พบว่า พัฒนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 พบว่านักเรียนระดับช้ัน ป.4 เมื่อขึ้น  
ป.5 มีอัตราพัฒนาการ 0.11 คะแนน ระดับช้ัน ป.5 เมื่อขึ้น ป.6 มีอัตราพัฒนาการ 0.03 ดังตาราง 3 
ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยและอัตราพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โดยภาพรวม 

ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย อัตราพัฒนาการ 
ป.4 ป.5 ป.6 ป.4 ขึ้น ป.5 ป.5 ขึ้น ป.6 

รวม 11.06 12.58 12.96 0.11 0.03 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของการปรับเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามแนวต้ังโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ พบว่า
คะแนนความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในรูปแบบการแปลงคะแนนท้ังหมดของทุกระดับช้ัน มีค่าเท่ากับ 1.034 และค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบคะแนนมีค่าเท่ากับ 0.084 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า ส าหรับค่าดัชนี
ความแตกต่างของการปรับเทียบคะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับน่าพอใจมาก 
 2. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 โดยปรับเทียบคะแนนแนวต้ังแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ พบว่านักเรียนระดับช้ัน ป.4 เมื่อขึ้น ป.5 มี
อัตราพัฒนาการ 0.11 คะแนน นักเรียนระดับช้ัน ป.5 เมื่อข้ึน ป.6 มีอัตราพัฒนาการ 0.03 คะแนน 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการปรับเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4-6 ตามแนวตั้งโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ พบว่าคะแนนปรับเทียบ
ของแต่ละระดับช้ันมีความใกล้เคียงกันมาก จึงท าให้คะแนนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการปรับเทียบ
คะแนนเข้าใกล้ศูนย์ และค่าดัชนีความแตกต่างของการปรับเทียบคะแนนอยู่ในระดับน่าพอใจมาก อาจ
เนื่องมาจากข้อสอบของแต่ละระดับช้ันมีค่าความยากเฉล่ียใกล้เคียงกัน สะท้อนได้จากค่าสถิติพื้นฐานของแบบ
สอบแต่ละฉบับท่ีพบว่ามีคะแนนเฉล่ียและค่ามัธยฐานแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับ Petersen และ
คณะ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555; อ้างอิงจาก Lord. 1980) ได้กล่าวถึงเงื่อนไข 4 ข้อ ท่ีจะต้องน ามาใช้ในการ
ปรับเทียบคะแนน คือ 1) แบบทดสอบท้ังสองฉบับจะต้องวัดความสามารถเดียวกัน คือ แบบทดสอบท้ัง สอง
ต้องวัดคุณลักษณะเดียวกัน คุณลักษณะนี้อาจเป็นคุณลักษณะแฝง หรือความสามารถ หรือทักษะอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ 2) ความเสมอภาค (Equity) คือ เมื่อทุกกลุ่มมีความสามารถเดียวกัน การแจกแจงคะแนนของ
แบบทดสอบท่ีได้ หลังจากท่ีมีการแปลงคะแนนแล้ว จะมีการแจกแจงเหมือนกับการแจกแจงของคะแนนจาก
แบบทดสอบท่ีใช้เป็นฉบับเทียบคะแนน 3) ความไม่แปรผันตามกลุ่ม ( Invariance Across Groups) คือ
คะแนนท่ีได้จากการแปลงคะแนนไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใด ๆ ก็ตามจะมีค่าเท่าเทียมกันหรือมีค่าไม่เปล่ียนแปลง
ไปตามกลุ่มผู้เข้าสอบ และ 4) มีความสมมาตร (Symmetry) คือผลของการปรับเทียบคะแนนต้องเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเทียบจากแบบทดสอบฉบับ X ไปยังฉบับ Y หรือเทียบจากแบบทดสอบฉบับ Y ไปยัง ฉบับ X 
 2. ผลการศึกษาพบว่าอัตราพัฒนาการของนักเรียนช้ัน ป.5 เมื่อข้ึน ป.6 มีค่าน้อยกว่าอัตราพัฒนาการ
ของนักเรียนช้ัน ป.4 เมื่อขึ้น ป.5 ซึ่งสอดคล้องกับตารางการปรับเทียบคะแนนท่ีสะท้อนให้เห็นว่าคะแนน
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ปรับเทียบของนักเรียนระดับช้ัน ป.5 และ ป.6 มีค่าใกล้เคียงกันมาก แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่าความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 มีพัฒนาการ
สูงขึน้ตามระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผลการศึกษาพบว่าการปรับเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวต้ังโดยใช้
ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจมาก ดังนั้น
ครูผู้สอนสามารถน าแบบสอบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าผลท่ีได้มา
พิจารณาปรับเทียบคะแนนตามตารางท่ีได้ ซึ่งคะแนนจากตารางการปรับเทียบสามารถทราบระดับ
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเมื่ออยู่ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได้ 
 1.2 คะแนนความสามารถทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันแล้ว
สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปหาอัตราพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อบอกความสามารถของผู้เรียนว่ามีความสามารถ
เพิ่มข้ึนจากเดิมเท่าใด และมีการเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งในการบ่งบอก
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 การปรับเทียบคะแนนมีหลายรูปแบบ เช่น การใช้ผู้สอบกลุ่มเดียว (Single Group Design) การ
ใช้ผู้สอบกลุ่มทัดเทียม (Equivalent-group Design) การใช้ข้อสอบร่วม (Anchor-test Design) และการใช้
ผู้สอบร่วม (Common-person Design) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปรับเทียบ
คะแนนท่ีใช้รูปแบบการปรับเทียบท่ีแตกต่างกัน  
 2.2 การปรับเทียบคะแนนโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบมีหลายรูปแบบ คือ หนึ่งพารามิเตอร์ 
สองพารามิเตอร์ และสามพารามิเตอร์ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาว่าการ
ปรับเทียบคะแนนในแต่ละรูปแบบมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของผู้บริหารธนาคารเกี่ยวกับแนวการจูงใจให้
ประชาชนเลือกใช้บริการระบบพร้อมเพย์กับธนาคาร ผ่านการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อหา
ข้อสรุปของแนวทางท่ีจะสามารถเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงผสมแบบสอดคล้องข้อมูล ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้จัดการหรือผู้บริหารธนาคาร โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างและเลือกธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 

ธนาคาร ธนาคารละ  1  ท่าน  และการวิจัยเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถา ม กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ผ่านทางธนาคาร และอาศัยในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยใช้สูตรค านวณ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400  คน ผล
การศึกษา พบว่า 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า  1  ) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ธนาคารมีการจัดพนักงานของ
ธนาคารท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ รวมท้ังใช้ส่ือหลากหลายท้ังส่ือออนไลน์ ตู้ ATM โบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา รถ
แห่ การจัดพนักงานไปแนะน ายังชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค การจับรางวัล การ
แจกของท่ีระลึก เป็นต้น 2  ) คุณภาพการบริการ ธนาคารควรจัดบริการท้ังกระบวนการให้สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย มีระบบท่ีเสถียรภาพ ให้บริการผ่านช่องทางท่ีหลากหลายสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนยุค
ปัจจุบัน ผ่านทางออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน เว็บไซต์ธนาคาร และตู้ ATM   3) การสร้างภาพลักษณ์ธนาคาร
ควรสร้างเสถียรภาพของระบบการให้บริการ ยึดหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจการ
เป็นไปอย่างซื่อตรงต่อลูกค้า 4) กระบวนการให้บริการในระบบพร้อมเพย์  ควรพัฒนากระบวนการให้บริการ
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ลดทอนขั้นตอน ต่าง ๆ ของระบบพร้อมเพย์ให้รวดเร็วกว่า
ระบบเดิม เพิ่มระบบการรับ-จ่ายเงิน ควรสร้างเสถียรภาพและความปลอดภัยในการให้บริการพร้อมเพย์ท่ี
มากขึ้น   
 การวิจัยเชิงปริมาณ  พบว่า 1) ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 2 อันดับได้แก่ ด้านการโฆษณา และด้านการส่ือสารผ่านบุคคล 
อันดับถัดไปทุกรายการอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านการ
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ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และอันดับสุดท้าย คือ ด้านกิจกรรมการตลาด 2) ปัจจัยคุณภาพ
การบริการ โดยรวม และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรก คือ ด้านความเช่ือถือ
ไว้วางใจได้ รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ อันดับท่ี 3 คือ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็น
ใจในผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
3) ปัจจัยภาพลักษณ์ธนาคาร โดยรวม และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรก คือ 
ด้านเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านช่ือเสียง อันดับท่ี 3 คือ ด้านเสถียรภาพและความมั่นคง และอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านคืนคุณค่าสู่สังคม และ 4) กระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ โดยรวม และทุกด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรก คือ ด้านตระหนักถึงความต้องการ รองลงมาคือ ด้านการ
ตัดสินใจเลือก อันดับท่ี 3 คือ ด้านพิจารณาคุณประโยชน์ ด้านแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 1) ผู้ท่ีมีอาชีพ ท่ีต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ในด้าน
การตัดสินใจเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ  .05 2) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ือสารผ่านบุคคล และด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคารท่ี
ให้บริการระบบพร้อมเพย์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) คุณภาพบริการธนาคาร ในด้านความ
เช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคารท่ีให้บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญ 4) ภาพลักษณ์ธนาคาร ในด้าน
เสถียรภาพและความมั่นคง ด้านช่ือเสียง ด้านเทคโนโลยี และด้านคืนคุณค่าสู่สังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 5) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ในด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้านการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคุณภาพการบริการ ใน
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ในผู้รับบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญ   
ค าส าคัญ    :ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  คุณภาพการบริการ  ภาพลักษณ์ธนาคาร  กระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการ  

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the opinions of bank executives about 
the incentives for people to use PromptPay service. To study the influence of various 
variables. To find out how to increase the number of users of the PromptPay service in the 
Eastern Economic Corridor context. The study was done by using mixed research method. 
In-depth interview was used in qualitative research. The researcher selected the sample 
group as executive of specific bank for 10 banks. Questionnaire was used in quantitative 
research.  The sample group is PromptPay service user in the Eastern Economic Corridor 
included Chonburi, Rayong and Chachoengsao Province. The sample size was 400 persons. 
 The result of qualitative research: 1) integrated marketing communications: The bank 
has staffs to do public relations function. It also uses a variety of media, including online 
media, ATMs, brochures, billboards, parades to the community. Promotional activities such 
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as sweepstakes, awards, souvenirs, etc. 2) Service quality: The bank should arrange the 
entire process to be fast and safe. The system should be stable. Bank provided various 
channels in accordance with the lifestyle of new generation people. Using online, Moblil 
banking and ATMs 3) Bank image should ensure the stability of the service system. Follow 
the rules of the Bank of Thailand. 4) The process of providing service. Develop service 
processes. Reduce system steps with faster. Providing stability and security in service. 
 The result of quantitative research: 1) The integrated marketing communication 
factors were at a moderate level. Considering the top two levels were advertising and 
personal contact. All of the items in the medium level are interactive marketing through 
the Internet. Public Relations Sales promotion 2) The overall Service quality is high. The 
first is Reliability, the second is Assurance. The third is the Empathy and Responsiveness. 3) 
The overall Bank Image are at the high level. The first is the technology, the second is 
Security and stability. The third is Reputation and last is Social responsibility. 4) The 
decision-making process was at a high level. The first is Need recognition, the second is 
Decision making, the third is Evaluation of benefits, Information search and the last is Post-
use behavior.  
 The results of the hypothesis test are as follows. 1) Occupations have different 
decision making processes. 2) Integrated marketing communication in Public relations, 
Personal contact and sales promotion affecting Bank Image 3) Service quality: Reliability, 
Assurance and Empathy affecting Bank Image significantly. 4) Bank image: Security and 
stability, Reputation, Technology and Social responsibility affect the decision to use 
PromptPay service at the 0.05 level of significance 5) Integrated Marketing Communication 
in Advertising, Sales promotion and Interactive/internet marketing affect the decision to 
use PromptPay service at the 0.05 level of significance. Service quality: Tangibility, 
Assurance and Empathy affect the decision to use PromptPay service significantly. 
Main word:   Integrated marketing communication Service quality Bank image  
      Decision making process 
 
บทน า 
    รัฐบาลพยายามผลักดันระบบพร้อมเพย์  (PromptPay   )มาใช้ในการให้บริการรับ  –  โอนเงินระหว่าง
กันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขท่ีบัญชีธนาคาร  มีค่าธรรมเนียมท่ีถูกลง ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking ATM เป็น
ต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2559: 2  )บริการพร้อมเพย์   ( PromtPay   )เป็นระบบท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินของประเทศ เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ลดอุปสรรคในการท าธุรกิจ การพัฒนาระบบ e-
Payment เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่น สะดวก 
ปลอดภัย โดยรัฐบาลต้ังเป้าหมายว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยได้ในระยะยาว (ปฏิญญา สิงห์พิสาร , 2560; ไทยโพสต์ออนไลน์ ,2560) 
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  ประชาชนมีความกังวลก่อนการตัดสินใจใช้บริการหลายประการ  ในการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์นี้
( ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคง อาทิเช่นSecurity( ความเป็นส่วนตัว )Privacy หรือความเปล่ียนแปลงต่าง )
ท่ีอาจจะเกิ ๆดขึ้น และยังมีเหตุผลทางลบท่ีพยายามคัดค้านแนวทางการให้บริการนี้  ซึ่งสาเหตุเกิดจากการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริการพร้อมเพย์  อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องอาศัยพนักงานธนาคารท่ีเป็นผู้ให้
ความรู้ทางธุรกรรมกับประชาชนผู้สนใจ เพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
อย่างมีนัยส าคัญ  ,กั่วเจริญ ปราโมทย์(2559) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้ใช้บริการท่ีตัดสินใจใช้พร้อมเพย์มี
จ านวนไม่มากนัก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล (ธนาคารแห่งประเทศไทย25,59) 
 จากประเด็นปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ และส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ โดยเลือกศึกษา
ผู้ใช้บริการธนาคารท่ีอาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor   :EEC )
เนื่องจากมีประชาชนจ านวนมากอาศัยอยู่ ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญ ท่ีจะเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรท่ีดี จึง
เกิดเป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์

ธนาคารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์  ของผู้ใช้บริการธนาคาร ท่ีอาศัยอยู่ในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก”  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1   .เพื่อศึกษาความเห็นของผู้บริหารธนาคารเกี่ยวกับแนวทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการบริการ และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ท่ีจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้บริการระบบพร้อมเพย์กับธนาคาร 

 2  . เพื่อศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ ท่ีมีต่อภาพลักษณ์
ธนาคารที่ให้บริการระบบพร้อมเพย์ 
 3   . เพื่อศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์
ธนาคาร ท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของผู้ใช้บริการท่ีอาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
 4   . เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์จ าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 5 .เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อสรุปของแนวทางท่ี
จะสามารถเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
 1   . กระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ แตกต่างกันตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก    
 2  .การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ธนาคารที่ให้บริการพร้อมเพย์  
 3  .คุณภาพการบริการของธนาคาร มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ธนาคารที่ให้บริการระบบพร้อมเพย์  
 4  .ภา พลักษณ์ธนาคารที่ให้บริการระบบพร้อมเพย์ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบ
พร้อมเพย์ ของผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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 5  .การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ 
ของผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 6   . คุณภาพการบริการของธนาคาร มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์  
ของผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด  ังนี้ 
 ส่วนท่ี  1  การวิจัยเชิงคุณภาพ   ( Qualitative research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
interview) กับผู้จัดการหรือผู้บริหารธนาคาร ธนาคารละ 1 ท่าน เลือกธนาคารแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 
10 ธนาคาร ดังนี้ 1   )ธนาคารอาคารสงเคราะห์  2   )ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  3 )
ธนาคารออมสิน 4 )ธนาคารกรุงไทย 5  )ธนาคารกรุงเทพ 6  )ธนาคารกสิกร 7  )ธนาคารทหารไทย  8   )ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา 9  )ธนาคารธนชาต และ 10  )ธนาคารไทยพาณิชย์   
 ส่วนท่ี  2  การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research) ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม กับผู้ใช้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ผ่านทางธนาคาร และอาศัยในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic 
Corridor  :EEC  )ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ
จ านวน 400 คน 
 ส่วนท่ี 3  การวิจัยเชิงผสมโดยการสอดคล้องข้อม  ูล วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความเหมือน ความ
แตกต่างของข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1.  การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีสามารถจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้ บริการระบบพร้อม
เพย์ ได้ข้อค้นพบว่า 1) ธนาคารควรมีแนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการ   โดย
ธนาคารมีการจัดท าช่องทางการส่ือสารออนไลน์หลายช่องทาง ท้ัง Website,  facebook,   Line, E-mail,  
Mobile Banking, ตู้ ATM เพื่อแนะน าให้ลูกค้าและบุคคลท่ัวไปสามารถรับทราบข้อมูลพร้อมเพย์ได้ง่ายผ่าน
หลายช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้งานผ่านระบบพร้อมเพย์ได้ง่ายขึ้น   โดย
มุ่งเน้นน าเสนอ และให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มลูกค้าเดิมของธนาคารเป็นพิเศษ  2) จัดพนักงานของธนาคารท า
หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ให้บริการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ ณ จุดให้บริการของธนาคารในแต่ละสาขา   
 2.  คุณภาพการบริการท่ีผู้ใช้บริการรับรู้ได้ และท าให้เกิดการตัดสินใจลงทะเบียนใช้บริการระบบ
พร้อมเพย์ผ่านธนาคาร ดังนี้ 1) ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน
ระบบพร้อมเพย์ ท่ีมีพนักงานคอยบริการอ านวยความสะดวกให้ รวมถึงช่องการให้บริการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ผ่านทางออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน และเว็บไซต์ธนาคาร และตู้ 
ATM 2) ความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพของระบบ  มีระบบยืนยันความปลอดภัยก่อนอนุมัติการโอน
เกิดเป็นความมั่นใจท่ีจะใช้บริการพร้อมเพย์ผ่านทางธนาคาร 3) การรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีไว้ตลอด 
พนักงานท่ีเอาใจใส่และจริงใจในการบริการ ให้การตอบสนองลูกค้าทันท่วงที เกิดเป็นความเช่ือถือไว้วางใจ
ในธนาคาร 
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 3.  การสร้างภาพลักษณ์ธนาคารเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการในระบบพร้อมเพย์ ดังนี้ 1) มีหน่วยงานท่ี
ดูแลโดยตรง กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ ท าหน้าท่ีแก้ไขโดยทันทีและตอบข้อซักถามให้กับผู้ใช้บริการ 
และพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 2) ออกแบบระบบการใช้งานท่ีมีเสถียรภาพ ปลอดภัย มี
ระบบยืนยันความปลอดภัย และการยืนยันความถูกต้องของรายการเมื่อท าธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ 3) ธนาคารควรยึดหลักปฏิบัติตามกฎธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยหน่วยงานต่างๆของรัฐ 4) ให้ความเช่ือมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ จะเป็นการส่ังสม
ช่ือเสียงท่ีดีของธนาคารในระยะยาว และ 5) บุคลากรท่ีสะท้อนช่ือเสียงของธนาคาร การออกกฎระเบียบท่ี
พนักงานทุกคนต้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในด้านความโปร่งใสและ ซื่อตรงต่อลูกค้าในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ 
 4.  การตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ควรน าเสนอข้อมูลในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ 
หากแต่มีประชาชนบางกลุ่มท่ียังมี ความกังวลใจ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ควรต้องเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดของ การใช้งานในประเด็นท่ีประชาชนไม่มั่นใจ ในกรณีท่ีรัฐต้องการจะเพิ่ม
จ านวนผู้ใช้บริการควร ท าให้เป็นข้อบังคับ ส าหรับแต่ละธนาคารมีการส่งเสริมการขายท่ีน าเสนอให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจ ใช้บริการกับธนาคาร การจัดเครื่องมือการทดลองใช้งานจริงแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
ส าหรับการตัดสินใจ ลงทะเบียนใช้งานระบบพร้อมเพย์ผ่านทางธนาคารต่างๆ ผู้ใช้บริการจะประเมินความ
มั่นใจ และความเช่ือถือไว้วางใจในธนาคารแต่ละแห่ง รวมถึงการจัดการส่งเสริมการขายต่างๆท่ีมีบทบาท ใน
การตัดสินใจร่วมด้วย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปธนาคารผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการธนาคารท่ีอาศัยอยู่ในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้บริการพร้อมเพย์  (PromptPay) คิดเป็นร้อยละ 73.00  โดย
จ านวนบัญชีท่ีลงทะเบียนใช้งานในระบบพร้อมเพย์ มี 1 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 70.25 เอกสารท่ีใช้เป็นข้อมูล
ยืนยันลงทะเบียนบริการะบบพร้อมเพย์ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 45.50 ลงทะเบียน
ระบบพร้อมเพย์ท่ีธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 34.25  
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธนาคารผู้ใช้บริการธนาคารท่ีอาศัยอยู่ในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีอายุ 19 – 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.00 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
28.25 และมีรายได้ต่อเดือน 18,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.50 
 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง อยู่ในระดับมาก 2 อันดับ
ได้แก่ ด้านการโฆษณา และด้านการส่ือสารผ่านบุคคล อันดับถัดไปทุกรายการอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านกิจกรรมการตลาด ตามล าดับ   
 ปัจจัยคุณภาพการบริการ  โดยรวม และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรก 
คือ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ รองลงมาคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ อันดับท่ี 3 คือ ด้านความ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมธนาคารบริการ ตามล าดับ 
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 ปัจจัยภาพลักษณ์ธนาคาร โดยรวม และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ อันดับแรก 
คือ ด้านเทคโนโลยี รองลงมาคือ ด้านช่ือเสียง อันดับท่ี 3 คือ ด้านเสถียรภาพและความมั่นคง และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านคืนคุณค่าสู่สังคม ตามล าดับ 
 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ โดยรวม และทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ อันดับแรก คือ ด้านตระหนักถึงความต้องการ รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจเลือก อันดับท่ี 
3 คือ ด้านพิจารณาคุณประโยชน์ ด้านแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และอันดับสุดท้าย คือ ด้านพฤติกรรมหลังการ
ใช้บริการ ตามล าดับ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า   
 1) อาชีพ ท่ีต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ในด้านการตัดสินใจเลือก แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 2) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ือสารผ่านบุคคล และด้าน
การส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคารท่ีให้บริการระบบพร้อมเพย์ด้านรวม ตามความเห็นของ
ผู้ใช้บริการธนาคารที่อาศัยอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก อย่างมีนัยส าคัญ  
 3) คุณภาพการบริการของธนาคาร ในด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ 
และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคารท่ีให้บริการระบบพร้อม
เพย์ อย่างมีนัยส าคัญ  
 4) ภาพลักษณ์ธนาคาร ในด้านเสถียรภาพและความมั่นคง ด้านช่ือเสียง ด้านเทคโนโลยี และด้านคืน
คุณค่าสู่สังคม ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญ  
 5) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ในด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้าน
การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ อย่างมี
นัยส าคัญ  
 6) คุณภาพการบริการ ของธนาคาร ในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้
บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบ
พร้อมเพย์ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัขงนีข 
 1. ภาพรัฐควรให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกับธนาคาร เกี่ยวกับการให้บริการพร้อมเพย์ เนื่องจาก
ธนาคารถือเป็นส่ือกลางหลักท่ีส าคัญในการส่ือสารการตลาด พัฒนาภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการ เพื่อ
ท าให้ประชาชนตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ผ่านธนาคารมากขึ้น  
 2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ต้องใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ เพื่อจูงใจในระยะยาวและ
ต่อเนื่อง 1( ส่ือโฆษณาผ่านหลายช่องทาง  หรือใช้ส่ือทางอินเตอร์เน็ต เช่น การท า website หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  (Social Network   )และการใช้ส่ือผ่านตู้  ATM 2( เพิ่มส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะน าการใช้บริการพร้อมเพย์บริเวณธนาคาร    3 )  การส่งเสริมการขาย จัดแคมเปญชิง
รางวัลเพิ่มจ านวนผู้สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ แจกสิทธิ์ชิงรางวัลออนไลน์หรือให้คะแนนสะสมเมื่อท าธุรกรรม
ผ่านระบบพร้อมเพย์เพื่อแลกของรางวัล เป็นต้น  4( ด้านการส่ือสารผ่านบุคคล ธนาคารควรจัดส่ิงจูงใจให้กับ
ลูกค้าท่ีแนะน าคนรู้จักมาสมัครพร้อมเพย์  5(  พัฒนาเทคโนโลยีในการให้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการ
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ส่ือสารให้หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การใช้ช่องทาง Line หรือ inbox สอบถามผ่าน
ทาง facebook    )6  จัดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ เพื่อแนะน าในกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เช่น บริเวณแหล่ง
ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ มีการมอบสิทธิพิเศษให้กับตัวแทนบริษัทท่ีเข้าร่วมกิจกรรม    
 3. ปัจจัยคุณภาพการบริการ ธนาคารควรมีมาตรการและการอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบถึง
กระบวนการใช้งานทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการพร้อมเพย์ 1( ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ: ธนาคารต้องจัดจุดบริการพร้อมเพย์โดยเฉพาะไว้ที่ธนาคาร โดยมีพนักงานประจ าจุดบริการ และจัด
พนักงานให้ข้อมูล ณ ตู้ ATM ของธนาคาร  2( ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ควร
พัฒนาระบบพร้อมเพย์ให้มีเสถียรภาพไม่เกิดปัญหาระหว่างใช้งาน รวมถึงการจัดกระบวนการจัดการแก้ไข
อย่างทันท่วงทีร่วมกันกับธนาคาร ในขั้นกระบวนการต่าง ๆ หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ ควรก าหนดเป็น
ประกาศให้ชัดเจน ท้ังธนาคารต้นทาง ปลายทาง และ ITMX 3( ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ธนาคาร
ควรจัดฝึกอบรมบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อตอบลูกค้าได้ทันที การให้บริการสอบถามข้อมูล
หลายช่องทาง เช่น Call center, Line official , direct E-mail ของธนาคาร  4( ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ ธนาคารควรมีระบบให้รหัส OTP ก่อนการใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 5( ด้านความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้บริการ ธนาคารควรจัดพนักงานประจ า
จุดคอยแนะน าให้บริการ และตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมถึงการจัดช่องทางการให้บริการ call center  
 4   .ปัจจัยภาพลักษณ์ธนาคาร 1( ด้านเสถียรภาพและความมั่นคง ธนาคารควรมีระบบตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้อง-ปลอดภัย ท้ังก่อนและหลังท ารายการ เพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือ          2( ด้านช่ือเสียง 
ธนาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า นโยบายการ
ด าเนินกิจการเป็นไปอย่างซื่อตรงต่อลูกค้า  3( ด้านเทคโนโลยี ธนาคารควรพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเป็นผู้น าในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย  3( ด้านการคืน
คุณค่าต่อสังคม เสนอแนะให้ธนาคารใช้มาตรการที่จะเป็นส่ือกลางในการให้ความช่วยเหลือสังคม 
 5.  กระบวนการตัดสินใจใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ผู้วิจัยเสนอแนะแต่ละด้าน ดังนี้  1(  ด้านตระหนัก
ถึงความต้องการ เพิ่มความถี่ประชาสัมพันธ์ แนะน าวิธีการใช้งานผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนของลูกค้าเอง เพื่อ
เพิ่มระดับความต้องการท่ีจะใช้บริการพร้อมเพย์มากขึ้น  2 ) ด้านแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ให้น าเสนอข้อมูลไป
ยังประชาชนบางกลุ่มท่ีจ าเป็นต้องใช้บริการระบบพร้อมเพย์ เช่น กลุ่มคนท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ  
3( ด้านพิจารณาคุณประโยชน์ ธนาคารแห่งประเทศไทยควรสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
เช่น สนับสนุนของรางวัลในการท ากิจกรรม เพื่อท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า มีการร่วมมือกันระหว่าง
ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์  4( ด้านการตัดสินใจเลือก ธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้
กิจกรรมกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใช้บริการบอกต่อ  5( ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ เสนอแนะให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิดทัศนคติท่ีดีให้ผู้ใช้บริการต่อไป และ
แนะน าบุคคลอื่น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัขงต่อไป 
 1   .เพื่อความครอบคลุมของผลการศึกษาจึงควรศึกษาในกลุ่มประชากรอื่นร่วมด้วย   
 2   . ศึกษาเพิ่มเติมท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
บริการระบบพร้อมเพย์ของประชาชน เช่น การยอมรับเทคโนโลยี ภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของภาครัฐ 
หรืออื่นๆ   



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
496 

 

 3   .การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นท่ีธนาคารเป็นหลัก ควรศึกษาในบริบทท่ีเกี่ยวกับภาครัฐ เพิ่มเติม 
เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นนโยบายของรัฐบาล 
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สุขวิทย์ พิมพ์แก้ว และสุรัตน์ โคอินทรางกูร( .2559 .)“ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเอทีเอ็มสมาร์ทการ์ด  
 ธนาคารกรุงเทพ  :กรณีศึกษา บัตรบีเฟยสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ” . 
 วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ )JISB .(2(1): 32. 
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บทคัดย่อ  
การบูรณาการเรียนแบบโปรเจ็กเบสด์นี้เป็นกรณีศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความเช่ือมโยงท่ีเป็นรูปธรรม
สามารถน าไปประยุกตป์ฏิบัติและใช้งานได้จริงจากการที่นักศึกษาได้ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐาน 
5 รายวิชา คือ  1.วิชางานฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม 2.วิชาเขียนแบบเทคนิค   3.วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ   4. วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม 5.วิชากระบวนการผลิต   (เป็นวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 
ในสาขาวิชามาบูรณาการประยุกต์เป็นนวตกรรมในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกล1 ท่ีมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ (เครื่องมือกล) ระดับปริญญาตรี ได้มีทักษะการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากลมาช่วยในการออกแบบงานนวตกรรมใหม่ๆท่ีอาจจะน าไปผลิตสู่เชิ งพาณิชย์ได้และ
สามารถน าทักษะไปใช้สอนในวิชาชีพสอนระดับอาชีวศึกษาได้จริงในอนาคต 
การบูรณาการเรียนแบบโปรเจ็กเบสด์ “กรณีศึกษางานผลิตชุดประกอบ” นี้ได้ด าเนินการทดลองสอนปฏิบัติ
ชุดประกอบเป็นชุดจ าลองการสอนปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลา
และดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ในรายวิชา 02211419 -1 ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
3 (3-0-6) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล) หลักสูตร 5ปี สรุปผลได้ดังนี้  ผลท่ีได้จาก
คะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.88 (SD =2.80) และผลคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 24.15 (SD = 
2.39) จะเห็นได้ว่าเมื่อกับชุดจ าลองคะแนนสอบหลังเรียนดีขึ้นอย่างมาก และพบว่าคะแนนปฏิบัติเฉล่ียอยู่ท่ี 
45 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียเกินครึ่งของคะแนนเต็ม 70 คะแนน จึงจะผ่านการทดสอบปฏิบัติการถอด
ประกอบชุดจ าลอง 
ค ำส ำคัญ: Integrated Learning,  Integrated Project based Learning, Integrated Practice 
Learning 
 

Abstract 
The Integrated Project based Learning a Case Study in Machining & Assembly  was 
implemented in the study field: Technical Education (Industrial Engineering) Bachalor 
Degree Level, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. This study reflected the relation of basic subjects that convey to the practical  
project in which students have been experienced on the following 5 subjects: 1.Basic 
Benchwork  2.Technical Drawing  3.Computer Aided Design  4. Metrology  5.Manufacturing 

Paper ID: ILI 055 
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Process (Theory and practice). From these experiences were applied to innovative projects 
by the  operation in subject: Practical in Machine Tool 1 . In order to achieve the goal, the 
Machine Element Standard, -Tolerance Fits  were most importantly  to emphasize in the 
learning process.  
The finished-hardware teaching aids made by this learning process consist     of  Mounting 
and Dismounting of Ball Bearing with Retaining Ring on the Shaft & Hub and Power Lock – 
Taper Bush on the Shaft inserted with Parallel Key were being implemented as practical 
teaching in the subject: Machine Element, 2.year students in Technical Education 
(Mechanical Engineering). In this experiment, score test by t-test formula (Dependent 
Samples) was introduced, from pre-test score found to be average 13.88 (SD =2.80) but 
score test after learning found to be average  24.15 (SD = 2.39). The average score practice 
of Mounting and Dismounting of assembly have average score at 45 points, found to 
average score over-half of full score 70 points thus to pass test of assembly practice.   
Keywords: Integrated Learning,  Integrated Project based Learning, Integrated Practice 
Learning 
  
 
 
 

1. บทน า 
จากสภาพปัญหาท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการออกแบบงานนวตกรรมใหม่ๆท่ีน าไปสู่เชิงพาณิชย์และ
ได้รับการยอมรับสินค้าในระดับนานาชาตินั้นยังมีปริมาณงานนวตกรรมไม่มากในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
เมื่อดูจากเปรียบเทียบ Global Innovation Index 2017 rankings  จากประเทศในอาเซียน 4 ประเทศดัง
ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คัดย่อจาก Global Innovation Index 2017 rankings6) 

ประเทศ Score (0 – 100) อันดับ (rankings) 
สิงคโปร์ 58.69 7 
มาเลเซีย 42.72 37 
เวียตนาม 38.34 47 

ไทย 37.57 51 
 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพพื้นฐานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเช่ือมโยงทักษะและความรู้
จากหลายแหล่งมาเป็นวิชาบูรณาการวิชาชีพพื้นฐาน ในทางงานเครื่องกล-งานโลหะ ควรจะมีงานฝึกเขียน
แบบงานส่ังผลิตช้ินส่วนเพื่อท าชุดประกอบและถอดชุดประกอบส าเร็จรูปท่ีใช้ช้ินส่วนมาตรฐานและพิกัดงาน
สวมตามมาตรฐานสากลจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการคิดค้นนวตกรรมใหม่ๆท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ช้ินส่วน
มาตรฐานในยึดช้ินส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน  หากไม่มีการใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมมาช่วยในการออกแบบ
งานนวตกรรมใหม่ๆและมีการน าไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ จะไม่สามารถสร้างการยอมรับสินค้านี้ในระดับ
นานาชาติได้เลย (โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจทางอุตสาหกรรมท้ังหลาย) 
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ภาพท่ี 1 เกลียวอันเดอร์คัต (Thread  Undercut) 

จาก มาตรฐาน JIS  B 1006-1985 
ภาพท่ี 2 แบบส่ังงานผลิตเกลียวอันเดอร์คัต เมื่อ

ก าหนดเกลียว M 20 ขนาดอื่นๆได้จากตาราง JIS  B 
1006-1985 

 
ความส าคัญของการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตรฐานช้ินส่วนเครื่องจักรกล ยกตัวอย่าง เช่น  การเขียนแบบ
ส่ังงานผลิตเกลียวอันเดอร์คัตตามภาพท่ี 2   จะต้องก าหนดให้มีรัศมีร่องอันเดอร์คัต  R 1.2 mm (ท าให้
บริเวณร่องอันเดอร์คัตมีความแข็งแรงต่อการรับภาระในการน าไปใช้งานมากกว่าร่องท่ีไม่มรีัศมี) รวมท้ัง
ระยะยาวร่องอันเดอร์คัต  7.5 mm (เป็นระยะถอยมีดออกจากร่องอันเดอร์คัตในขณะกลึงเกลียว) และ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.4 mm 
Wikipedia1)  ได้ให้ค านิยาม “ Integrative Learning” ว่าเป็นการเดินไปข้างหน้าของเรียนวิชาต่าง ๆ 
น ามาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้นักศึกษาเช่ือมโยงเนื้อหาในหลักสูตรรายวิชาน าเอาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ โดยจะมีการเช่ือมโยงทักษะและความรู้จากหลายแหล่งรวมท้ังประสบการณ์ การประยุกต์ใช้
ทักษะและการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบในด้าน Soft  skill  & hardware    
1.1 ผลประโยชน์จากการบูรณาการสอนด้วยการท างานในสถานประกอบการ (Benefits of work-
Integrated Learning-Flinder University 2)) 
 
เป็นโปรแกรมการเรียนแบบ Work-Integrated Learning (WIL) ต้องการผู้มีส่วนร่วมท่ีดีระหว่างผู้มีส่วนได้
เสีย(Stakeholders) ท้ังหมด รวมท้ังธุรกิจระดับท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ผู้มีส่วนร่วมในการท างาน 
(Effective partnerships) จะให้โอกาสในการเรียนรูที่มีคุณค่าในความพร้อมในกิจกรรมการประยุกต์การ
ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม (Needs of  industry) และนักศึกษาในการ
พัฒนาการสะท้อนภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพการสอนท่ียังผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หอการค้าแคนาดา (Canadian  Chamber of Commerce)   ได้อธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ Work-integrated 
Learning (WIL) 3)  ว่า “องค์ประกอบต่างๆ จะท าให้เกิดทักษะสูง (Highly skilled) มีผลิตผลด้านนวตกรรม
สูง เศรษฐกิจเจริญเติบโตและแข็งแกร่ง” ผลจากการส ารวจพบว่า 95 % คณะฯท่ีสังกัดวิทยาลัยและ 84 % 
คณะฯ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า WIL เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักศึกษา ในจ านวน
ครึ่งหนึ่งของผู้จ้างงานกล่าวว่ามีแผนในการจัดฝึกงาน WIL ภายใน 2 ปี ข้างหน้า 
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ผลประโยชน์ส าหรับนักศึกษา 
 
- น าความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติจริง 
- เกิดการพัฒนาจิตส านึก (Awareness) ด้านวัฒนธรรมการท างานและความคาดหวังขององค์กร 
- เกิดการพัฒนา Soft skills เช่น การส่ือสาร การท างานเป็นทีม ส่งอีเมล์ ทักษะการเขียนรายงาน 

การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้น าและการพัฒนาวิชาชีพเกิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติท่ีสะท้อน
การศึกษาในอนาคต 

- เกิดการพัฒนางานรวดเร็วคล่องตัวเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น 
- น าความรู้ไปรับงานนอกเวลาการเรียน เพื่อรายได้เสริม 
- เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าปกติ 

1.2 เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จาก WIL นักศึกษาควรจะกระท าหรือระมัดระวัง 
- ความเช่ือมั่นในวิชาการท่ีมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อความส าเร็จท่ีจะได้รับ 
- พึงระลึกเสมอว่าการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ เจตคติและความสามารถนั้นจะได้จาก WIL 
- จะต้องยอมรับบทบาทหน้าท่ีนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนด้วย WIL 
- มีส่วนร่วมในระบบ WIL ด้วยกระตือรือรน้ (Active) 
- ให้ระลึกเสมอว่ามีหน่วยงานหรือสถานประกอบการจ านวนน้อยมากท่ีสามารถจัดให้มีระบบ WIL 
- มีการจัดท า Portfolio จากประสบการณ์การท างาน 
- ฝึกท างานเชิงรุกเพื่อให้เกิดคุณภาพงานท่ีดี 

 
 
ผลประโยชน์ท่ีสถานศึกษาจะได้รับจาก WIL 
 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้รายวิชาท่ีรองรับในด้านการฝึกทักษะปฏิบัติท้ัง Soft skill และ Work 

shop practical skill 
- รวบรวมสมรรถนะความสามารถด้านทักษะ ประสบการณ์เพื่อมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
- ได้ประเมินการพฒันาและความเป็นมืออาชีพของนักศึกษา 
- เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา 
- เป็นแนวทางการพัฒนานวตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีเกิดจากทักษะการปฏิบัติ 
- สถานประกอบการให้เกิดการยอมรับมากขึ้น 

 
1.3 เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จาก WIL  สถานศึกษาควรจะกระท า 
 
- พัฒนาการเรียนในมุมมองท่ีกว้างขึ้น (แทนการสอนท่ีไม่มีการบูรณาการเลย) 
- ช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการใช้ภาษาในการอธิบายเขียนรายงานจากทักษะความสามารถในการ

ท างาน 
- ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีหารายได้เสริมจากประสบการณ์ WIL  เพิ่มมากขึ้น 
- พัฒนาวิชาการเรียนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเข้าไปรองรับระบบ WIL 
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- จัดระบบรายวิชารวมท้ังวิชาภาคปฏิบัติพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบ WIL 
1.4 มาตรา  7  แห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 25485)  ท่ีกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้ ความว่า 
      “ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ การ
จัดการศึกษา ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
ส่ิงแวดล้อม” 
จากวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว น าไปสู่เปูาหมายในการจัดการศึกษาของราชมงคลท่ีมุ่งสู่การ
ผลิต“บัณฑิตนักปฏิบัติ”  
ค าว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ในความหมายของราชมงคลยึดเป็นแนวคิดนั้นได้น้อมรับมาจาก พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของราชมงคล ในปี พ.ศ.
2525 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า         “…บัณฑิตทุกๆสาขา ทุกๆคน  มีหน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีจะต้องเป็นก าลังท า
ประโยชน์สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ  การท่ีจะให้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
ได้นั้น จะต้องลงมือท ามันอย่างจริงจัง…” 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อทดลองเช่ือมโยงวิชาชีพพื้นฐานน ามาบูรณาการพัฒนาเป็นนวตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ี
เกิดจากทักษะการปฏิบัติ 

2.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลือกใช้มาตรฐานช้ินส่วนเครื่องจักรกลได้อย่างถูกต้อง 
2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเลือกใช้พิกัดงานสวมช้ินส่วนท่ีผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลได้

อย่างถูกต้อง 
2.4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เขียนแบบงานส่ังผลิต ตาม

มาตรฐานสากล) 
2.5 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะงานวัดละเอียด (พิกัดงานสวมและขนาดต่างๆของช้ินส่วนตาม

มาตรฐานสากล) 
2.6 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติเครื่องมือกล (ผลิตช้ินส่วนตามแบบงานส่ังผลิต) 
2.7 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการวัดช้ินส่วนก่อนประกอบ   
2.8 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการประกอบและถอดชุดประกอบส าเร็จรูปด้วยเครื่องมืออย่าง

ถูกต้อง 
2.9 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกสอนภาคปฏิบัติการประกอบและถอดชุดประกอบส าเร็จรูปด้วยเครื่องมือ

อย่างถูกต้อง 
2.10 เพื่อให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลและประเมินผลการสอนชุดประกอบส าเร็จรูป 
 

3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
แนวคิดเพื่อให้สามารถออกแบบพัฒนาชุดประกอบส าเร็จรูปท่ีสามารถใช้เพลาช้ินเดียวในการทดลอง
ประกอบและถอดช้ินส่วนมาตรฐานได้หลายช้ิน ได้แก่   
3.1 ประกอบพูลเลย์สวมบนปลายเพลาขนาด Ø 18J6 โดยมี Taper bush ค่ันกลางและมีล่ิมขนานสวม
ระหว่างเพลากับ Taper bush ดูภาพท่ี 3-6 ประกอบ 
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ภาพท่ี 3   การ
สวม Taperbush 
(3) เบอร์ 1610 
ประกอบเข้ารูพูล
เลย์ (4)  

ภาพท่ี 4   ช้ินส่วน
ประกอบล่ิมขนาน 
กับTaper 
bush (แสดงให้เห็น 
ล่ิมขนานให้ชัดเจน) 

 

 

ภาพท่ี 5  ช้ินส่วน
ประกอบพูลเลย์ 
(4) กับTaper 
bush (3) เบอร์ 
1610 โดยใช้ 
Socket screw 
(5) ขันยึดเข้ารู
เกลียว 

 

 
 
ภาพท่ี 6   
ช้ินส่วน
ประกอบ
พูลเลย์เข้า
เพลา 
 

 

3.2 ประกอบตลับลูกปืนเข้ารูเส้ือและประกอบแหวนล็อกรูเส้ือ จากประกอบสวมบนเพลาด้านในขนาด Ø 
20J6 ให้ชนบ่าเพลาดูภาพท่ี 7-10 ประกอบ 

 
 

ภาพที ่7 ภาพ 3  มิติ ภาพที ่8  การประกอบแหวนล็อกตลับลูกปืน 
             ในร่องรูเส้ือ   

 

3.3 การออกแบบส่ังงานผลิตเพลางานภาระปกติท่ีมีพิกัดงานสวมกับปลายเพลาทรงกระบอก ใช้มาตรฐาน
ตาม  JIS  B 0903 – 1977 ท่ีขนาดเพลาสวมรูดุม Taper Bush คือ Ø 18J6   ต าแหน่งเพลาสวมTaper 
Bush ใช้ Ø 20J6  ต าแหน่งเพลาสวมตลับลูกปืน (ประกอบชนบ่าเพลา) และใช้ต าแหน่งเพลาสวมตลับ
ลูกปืน (Stand alone 2 ชุด อยู่ด้านขวามือ) ใช้ Ø 20J6   ร่องล่ิมเพลา 6N9 ก าหนดค่าจาก  DIN  6885-
1(1968-08) ร่องใส่แหวนล็อกเพลาขนาด 1.3H13,  Ø17h12 ก าหนดค่าจาก DIN  471 (1981-09) ความ
หยาบผิวงานท่ีบริเวณขนาดเพลาสวมช้ินส่วนก าหนดค่า Ra = 0.8 µm (เมื่อมีขนาด 10…18 mm) 
Tolerance Grade 6 หรือ IT6)   จาก  ISO-Tolerance Grade     ขนาดอื่นๆท่ีไม่มีพิกัดงานสวม เช่น 
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ขนาด 147 mm ให้ใช้ค่าพิกัดความเผ่ือตาม General Tolerance ISO 2768-m (medium)   วัสดุเพลาใช้
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง C45 (มีความต้านแรงดึง ประมาณ 450 N/mm2) ท้ังนี้เพื่อให้ทนการสึกหรอ 
(เพราะต้องใช่ถอดประกอบหลายครั้ง) ได้ดีกว่าเหล็กกล้าละมุน ดูภาพที่11 

 
ภาพที1่1แบบส่ังงานผลิตเพลาส าหรับใช้ประกอบ 1.Taper bush 2.ตลับลูกปืน 3.Power Lock 

 

3.4 การออกแบบแบบส่ังงานผลิตเส้ืองานภาระปกติท่ีมีพิกัดผิวรูสวมตลับลูกปืน ใช้มาตรฐานใช้มาตรฐาน
งานสวมตลับลูกปืน Ø47H7   ร่องใส่แหวนล็อกรูขนาด 1.85H13,  Ø49.5H12 ก าหนดค่าจาก DIN  472 
(1981-09) ความหยาบผิวงานบริเวณขนาดรูสวมแหวนนอกตลับลูกปืน ก าหนดค่า Ra = 1.6 µm (เมื่อมี
ขนาด 18.....80 mm Tolerance Grade 7 หรือ IT7)   ตาม ISO-Tolerance Grade  (ดูภาพที่12)  ความ
กว้างแหวนตลับลูกปืน 13 mm (ดูภาพที่ 13) จึงได้ก าหนดระยะประกอบถึงร่องใส่แหวนล็อกรู = 13.50 
mm (ดูภาพที่12)   ขนาดรู Ø30.5 mm ก าหนดให้โตกว่าสันเพลาตรงกลาง Ø30 mm (ดูภาพที่11) เพื่อให้
เพลาหมุนได้สะดวก 

 

 
 

ภาพที ่12 แบบส่ังงานผลิตเส้ือ
ส าหรับสวมตลับลูกปืนและร่อง
แหวนล็อก 
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ภาพที่ 13 ช้ินส่วนประกอบรวม: 1.เพลา  2-5 และ 7 คือช้ินส่วนประกอบ Power Lock  6. ดุมล้อ 

 

ในการออกแบบจะต้องค านึงถึงวิธีการถอดช้ินส่วนประกอบและการใช้เครื่องมือในการถอดโดยท่ีช้ินส่วน
ประกอบไม่เกิดความเสียหาย (ดังตัวอย่างดูภาพที่ 14-17) 

 

 
ภาพที ่14 
Power 
Lock ท่ี
ประกอบ
สวมเพลา 
  

 
ภาพที ่15 
การสวม
ดุม 
ล้อเข้า 
Power 
Lock 

 

 
 

ภาพที ่16 การถอดชุดเส้ือสวมตลับลูกปืนด้วยเหล็กดูด 
 

ภาพที ่17 การใช้แท่งเหล็กปาดหน้าเรียบดัน 
วงแหวนในตลับลูกปืนออกจากเส้ือ 

 
3.5 จัดซื้อจัดหาช้ินส่วนมาตรฐาน ได้แก่ ตลับลูกปืน แหวนล็อกเพลา-รู  Power Lock, Taper Bush ตลับ
ลูกปืน Stand alone 2 ชุด  วัสดุเหล็กกล้าน ามาผลิตชุดเส้ือสวมตลับลูกปืน   ดุมล้อเพื่อประกอบ Power 
Lock  ฐานส าหรับประกอบตลับลูกปืน Stand alone 2 ชุด   
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3.6 เมื่อผลิตช้ินส่วนต่างๆเสร็จ จะต้องตรวจสอบขนาดช้ินส่วนก่อนการประกอบเข้าด้วยกัน  ดังภาพที่ 18 
 

 
ภาพที ่18 แบบงานส าหรับตรวจสอบขนาดช้ินส่วนก่อนการประกอบเข้าด้วยกัน 
 

3.7 ท าการทดลองการถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก  การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย 
Power Lock – Taper Bush ด้วยเครื่องมือต่างๆและปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องต่างๆก่อนน าเสนอ
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ 
3.8 ทดลองการสอนปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิม
ขนานด้วย Power Lock – Taper Bush”  
3.9 ประเมินชุดการสอนปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลาและดุมด้วย
ล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ในรายวิชา 02211419 -1 Machine Element ช้ินส่วน
เครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
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4. บทสรุป  
 

4.1 ได้ชุดจ าลองการสอนปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลา
และดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ในรายวิชา 02211419 -1 Machine Element 
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 

4.2 ได้ส่ือจ าลองการถอดประกอบแบบ 3 มิติ (ภาพ 3D-Animation พร้อมบรรยายผลิตด้วย
โปรแกรม Solid Works 2014) และการเขียนแบบส่ังงานการผลิตด้วยโปรแกรม Solid Works 2014 

4.3 ได้เอกสารคู่มือในสอนทฤษฎีและปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็
อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” 

4.4 ได้ส่ือประกอบการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก 
การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ด้วยโปรแกรม Power point 

4.5 ได้ผลการวิเคราะห์การประเมินชุดการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ จากการประเมินชุดจ าลองโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่าในด้านความเหมาะสมของรูปภาพต่อเนื้อหาของเรื่อง ความสอดคล้องของรูปภาพกับค า
บรรยายในเนื้อหาภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมถูกต้อง ด้านการใช้สีในเนื้อหามีความเหมาะสมกับ 
เนื้อหา และความถูกต้องของการสะกดค า วรรคตอน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี   
 4.6 ได้น าเอาผลคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อมาหาประสิทธิภาพโดยการเปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดจ าลองการสอนทฤษฎีและปฏิบัติการถอดประกอบ ตลับลูกปืน
ด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock -Taper Bush ในรายวิชา 
02211419-1 Machine Element ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) ผลท่ีได้จากคะแนนสอบก่อนเรียนมี
ค่าเฉล่ีย 13.88 (SD =2.80) และผลคะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 24.15 (SD = 2.39) จะเห็นได้ว่าเมื่อกับ
ชุดจ าลองคะแนนสอบหลังเรียนดีขึ้นอย่างมาก และพบว่าคะแนนปฏิบัติเฉล่ียอยู่ท่ี 45 คะแนน มีคะแนน
เฉล่ียเกินครึ่งของคะแนนเต็ม 70 คะแนน จึงจะผ่านการทดสอบปฏิบัติการถอดประกอบชุดจ าลอง 
 
5. ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

ในการจัดท าชุดจ าลองการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วยแหวนล็อก 
การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ในรายวิชา 02211419-1 Machine 
Element ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)  ตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี) คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในครั้งนี้ได้พบปัญหาในการด าเนินงาน คือ 

5.1 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ชุดจ าลอง รวมท้ังการจัดท าภาพ Animation ท่ีต้องมีขั้นตอน
และรายละเอียดมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินงานค่อนข้างมาก 

5.2 ในการสอนในหลักสูตรจริง ควรจะมีใช้อย่างน้อย 5 ชุด 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรน าชุดจ าลองไปทดลองใช้กับนักเรียนหรือบริษัทท่ีสนใจเกี่ยวกับ การถอดประกอบตลับ
ลูกปืนด้วยแหวนล็อก การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush  
 6.2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนควรท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ก่อนการน าไปสอน 
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 6.3 ควรมีการน าเอาชุดจ าลองการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ “การถอดประกอบ – ตลับลูกปืนด้วย
แหวนล็อก การล็อกเพลาและดุมด้วยล่ิมขนานด้วย Power Lock – Taper Bush” ไปพัฒนาต่อไปให้มี
ความหน้าสนใจมากยิ่งขึ้นไป 

6.4 ในการสอนในหลักสูตรจริง ควรจะมีใช้อย่างน้อย 5 ชุด 
 
7. ผลประโยชน์จากการบูรณาการเรียนการสอนที่ได้รับ 
 
7.1 เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้เน้นการน ามาตรฐานอุตสาหกรรมสากล
ระดับพื้นฐานมาช่วยในการพัฒนาออกแบบงานนวตกรรมใหม่ๆ ขนาดเล็กท่ีมีช้ินส่วนประกอบ 3-5 ช้ิน แต่
สามารถน าประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเน้นหนักการน า
มาตรฐานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเครื่องจักรกลและพิกัดงานสวมชิ้นส่วนมาประยุกต์มาใช้ในการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแบบส่ังงานการผลิตและแบบภาพประกอบ เพื่อน าไปใช้ฝึก
ผลิตและฝึกประกอบและถอดได้จริง 
7.2 ท าให้มีวางแผนเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
แบบบูรณาการวิชาต่างๆทีมีภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ 
7.3 มีต้นทุนการผลิตชุดประกอบต่ า (จัดซื้อจัดหาวัสดุน าไปผลิตได้จริงในทุกจังหวัดได้) 
7.4 สร้างความมั่นใจให้นักศึกษาท่ีผ่านการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ (Hands-on) แบบบูรณาการ ท าให้เกิด
การยอมรับในสมรรถนะวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น 
7.5      ด้วยหลักการบูรณาการวิชาต่างๆทีมีภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมนี้ สามารถน าไปพัฒนา
กลุ่มวิชาอื่นๆให้ไปสู่วิชาท่ีมีการบูรณาการได้ เช่น ชุดฝึกสอนในห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีมีต้นทุนการผลิตชุด
ประกอบต่ า เพื่อการน าเข้าจากต่างประเทศและมีการราคาแพง 
7.6 หลักการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติแบบบูรณาการนี้สามารถน าไปใช้ในหลักสูตรตั้งแต่
ระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ  
 

 ทักษะการรู้เท่าทันส่ือมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการใช้ส่ือ โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนเพื่อให้เกิดพัฒนาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่ือ งานวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันส่ือ  
เฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของระดับการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นวัยรุ่นไทยอายุ 18-25 ปี ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 400 คน 
 ในการส ารวจประชากรพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี   
เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 4  ช่ัวโมงขึ้นไปต่อวัน เพื่อพูดคุย /ส่ง

ข้อความคุยกับเพื่อนในแมสเซนเจอร์   ) Messenger   (มากท่ีสุด รองลงมา อัพโหลดรูปและแช ร์รูปภาพของ
ตนเอง /เพื่อน/แฟน ในขณะท่ีการให้ความคิดเห็นทางการเมืองและสังคมในเฟซบุ๊กมีระดับน้อยที่สุด  
 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาจากปาจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ วัยรุ่น ไทยท่ีมีอายุ
มากกว่าและระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีระดับการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊ก ในด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของ
เฟซบุ๊ก, ด้านความเข้าใจกระบวนการท างานของเฟซบุ๊ก, ด้านความเข้าใจเนื้อหาท่ีสะท้อนให้เห็นมุมมองทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงด้านความเข้าใจด้านศีลธรรมและจริยธรรม มากกว่าวัยรุ่นท่ีมีอายุน้อยกว่า 
และระดับการศึกษาน้อยกว่า ส่วนในด้านความสนุกสนานและช่ืนชมเนื้อหา พบว่ามีความแตกต่างกันในช่วง
อายุและเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .21  และ  .003  ตามล าดับ โดยวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ มีมุมมองต่อ     
เฟซบุ๊กว่า เป็นพื้นท่ีสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆ ทางสังคม มากท่ีสุดถึงร้อยละ 32.3 
ค าส าคัญ : การรู้เท่าทันส่ือ, เฟซบุ๊ก, ส่ือสังคมออนไลน์, วัยรุ่นไทย 

 
Abstract 

 
Media literacy plays as an important role which is necessary to improve the media 

usage particularly in children and youth in order to revolute the media understanding. The 
purpose of the Literacy on Facebook among Thai teenagers research is to assess the status 
on the media literacy skills of Thai teenagers as well as to recommend the enhancement 
of their skill. The Thai teenage using Facebook aged 18-25 was sampled. The quantitative 
research was conducted by 400 through paper surveys. 

This population survey found the female was more than male and mostly are 
Bachelor degree. Of which mainly behavior spend 4 hours per day in Facebook in order to 
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chat and text with their friend mostly in Messenger. The latter would be sending and 
sharing the photo for themselves, their friend and their lover. Meanwhile political as well 
as social point of view in Facebook were found to be least.   

  To consider the factor of the demographic characteristic found that the older Thai 
teens with higher education have a higher level of media literacy. The understanding 
awareness effect to the Facebook process. The content understanding reflect to moral 
and life style perspective. In addition, the understanding in ethical and moral obligation of 
user would be more the younger adolescent with lesser education level. In entertainment 
and appreciation on content aspect found the difference among the age range and sex at 
0.21 and 0.003 respectively. By the most teenage prospect to Facebook in term of space 
for new social networking and interacting was the maximum at 32.3 percentage.   
Keywords: Media Literacy, Facebook, Social Media, Thai 

 
บทน า 

การพัฒนาของเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตเป็น
อย่างมาก ท้ังในแง่ความคิด ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและจิตวิญญาณ โดยการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการเช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นเครือข่าย การเคล่ือนย้ายถ่ายโอน การสร้างสรรค์และพัฒนาส่ิง
ใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาของอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด เนื่องจากบทบาทของผู้ใช้ เป็นท้ังผู้สร้างและผู้รับสารไปในเวลาเดียวกัน ท าให้
เกิดการติดต่อส่ือสารที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เกิดการแบ่งปานและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ แม้การใช้เฟซบุ๊กจะ
สามารถคัดกรอง แยกแยะ และเปิดรับกับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ แต่ความเส่ียงอันตรายต่อผู้ใช้
จากการรู้ไม่เท่าทันส่ือก็สามารถเกิดข้ึนได้เช่นกัน  

ในประเทศไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือมักจะจ ากัดอยู่ในแวดวงส่ือสารมวลชนศึกษา 
เช่น คนท างานเกี่ยวกับส่ือ หรือนิสิตนักศึกษานิเทศศาสตร์ ท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนในด้านของการผลิต
ส่ือเทคนิค รูปแบบส่ือประเภทต่างๆ และจริยธรรมของส่ือ แต่หากมองในภาพรวม สถานการณ์การรู้เท่าทัน
ส่ือในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความส าคัญและเผยแพร่มากพอ ท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการใช้ส่ือ อันเป็น
ศาสตร์และศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2554) โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ี
จะต้องได้รับการสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันส่ือโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบจากการใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากส่ือโซเชียลมีเดียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการส ารวจจาก โธธ โซเชียล (Thoth Zocial) (Brand buffet, 2561 : Online) 
บริษัทผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560-2561 กลุ่มคนท่ีใช้งานเฟ
ซบุ๊กมากท่ีสุดคือกลุ่มคนอายุ 18 ปี ขึ้นไป เพราะความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารมากกว่า
กลุ่มอื่น ท าให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Community) 
ผ่าน      เฟซบุ๊ก นอกจากนี้ยังเป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความอยากรู้อยากเห็น แสวงหาความเป็น
อิสระ   จึงอาจท าให้ได้รับผลกระทบจากการใช้ส่ือเฟซบุ๊กได้ เช่น การโดนแฮ๊คข้อมูล (Hack) การถูก
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โจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ถูกหลอกจากการซื้อสินค้าออนไลน์ การนัดเจอกับคนท่ีไม่เคยรู้จักผ่านการเพิ่มเป็น
เพื่อน (Add friend) น ามาสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน ท าอนาจาร ซึ่งการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพในฐานะสมาชิกของสังคมต่อไปนั้น จะต้องสามารถรับมือและมีส่วนร่วมกับเฟซบุ๊กได้อย่างรู้เท่าทัน 
ด้วยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เพื่อรู้เท่าทันกลโกง และตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก 

บทความนี้จะการวิเคราะห์ถึงสถานภาพทักษะการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย ว่าอยู่ในระดับ
มากน้อยเพียงใด โดยใช้แนวคิดของ Stanley J. Baran ท่ีพูดถึงองค์ประกอบของการรู้เท่าทันส่ือ ซึ่งผู้วิจัยได้
น ามาปรับใช้กับส่ือโซเชียลมีเดีย ท่ีมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ถึงผลกระทบของส่ือท่ี
มีต่อบุคคล 2) ความเข้าใจกระบวนการการท างานของส่ือหรือธรรมชาติของโซเชียลมีเดีย 3) การมีทักษะใน
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของสาร 4) ความเข้าใจเนื้อหาในฐานะท่ีเป็นตัวบทสะท้อนให้เห็นมุมมองทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 5) ความสามารถในการสนุกสนาน เข้าใจและช่ืนชมเนื้อหาของโซเชียลมีเดีย 6) ความ
เข้าใจเงื่อนไขทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 7) การพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมและจ าเป็นใน
การโซเชียลมีเดีย  จึงสนใจและน ามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามาต่อยอดในการก าหนดแนวทาง
สร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาสถานภาพระดับการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบทดสอบ

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหาระดับการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย ในการน าข้อมูลมา
สร้างเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นต่อไป 

 
2. ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
   1) ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นวัยรุ่นไทยท่ีมีอายุ 18-25 ปี ท่ีเกิดในช่วงปี

พ.ศ.2536-2543 ตามข้อมูลในบัตรประชาชน และมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
   2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ วัยรุ่นไทยท่ีมีอายุ 18-25 ปี ท่ีเกิดในช่วงปีพ.ศ.2536-

2543 และมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแบบดับบลิว บี คอ
แครน (W.B.Cochran) ด้วยระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผ่านการใช้แบบทดสอบใน
รูปแบบกระดาษค าถาม 

 
 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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   ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา ซึ่งตัว
แปรในส่วนนี้จะมีระดับการวัดในนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยลักษณะข้อค าถามท้ังหมดจะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List ) ซึ่งคิดเป็นค่าร้อยละ 

  ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก ได้แก่ ระยะเวลาเฉล่ียต่อครั้งในการใช้
เฟซบุ๊กและกิจกรรมท่ีท าในเฟซบุ๊ก โดยลักษณะข้อค าถามท้ังหมดจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ส่วนท่ี 3 แบบทดสอบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่น
ไทยในปาจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยไปข้อค าถาม 7 มิติ ตามองค์ประกอบการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊ก ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อบุคคล 2) ความเข้าใจกระบวนการการท างานของส่ือหรือธรรมชาติของ
โซเชียลมีเดีย 3) การมีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของสาร 4) ความเข้าใจเนื้อหาในฐานะท่ีเป็นตัวบท
สะท้อนให้เห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 5) ความสามารถในการสนุกสนาน เข้าใจและช่ืนชมเนื้อหา
ของโซเชียลมีเดีย 6) ความเข้าใจเงื่อนไขทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 7) การพัฒนา
ทักษะท่ีเหมาะสมและจ าเป็นในการโซเชียลมีเดีย โดยลักษณะข้อค าถามท้ังหมดจะเป็นแบบถูก-ผิด (True-
False) และเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 
4. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบท่ีได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องไปให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพิจารณา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) และให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Items – Objective Congruence) ก่อน
น าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง โดยการหาค่า IOC นั้น ผู้วิจัยได้รับความกรุณาในการตรวจสอบความ
เท่ียงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ก่อนท่ีจะแจกจ่ายแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

ศึกษาผลการวิจัยในประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องและใกล้เคียงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแนวค าถามใน
แบบทดสอบให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

  2) หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาของแบบทดสอบท่ีใช้ ก่อนจะเก็บข้อมูลในพื้นท่ีจริง 

  2) เมื่อได้รับการพิจารณาและการอนุมัติจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบทดสอบ
ในรูปแบบของแผ่นกระดาษผ่าน Microsoft words เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อ
ค าตอบในแต่ละข้อค าถามทันที ก่อนเก็บรวบรวมแบบทดสอบ 

  4) หลังจากผู้วิจัยได้แบบทดสอบครบแล้วผู้วิจัยก็น าข้อมูลท้ังหมด มาป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม
ต่างๆ เพื่อน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิจัยปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์แบบทดสอบ ได้แก่ 

  1) การจัดต าแหน่งเปรียบเทียบ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
  3) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย 

(Arithmetic Mean) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทย มีผลการวิจัยดังนี้ 
  1 ( ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ผู้ตอบแบบทดสอบท้ังหมด 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหญิงคิดเป็นร้อยละ  57.8  มากกว่าวัยรุ่นชาย โดยเป็นนักเรียน /นักศึกษาปริญญาตรีอายุ 
18-25 ปี ท่ีกระจายทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมากกว่า  4  ช่ัวโมงต่อว  ันคิดเป็นร้อยละ 

54.8  เพื่อพูดคุย /ส่งข้อความคุยกับเพื่อนใน  Messenger มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.4  รองลงมา เพื่ออัพ
โหลดและแชร์รูปภาพของตนเอง/เพื่อน /คู่รัก คิดเป็นร้อยละ  11.9  และตามมาด้วย การแชร์บทความต่างๆ 

ท่ีช่ืนชอบ คิดเป็นเป็นร้อยละ 11.3  ในขณะท่ีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองและสังคมของ
วัยรุ่น จะมีระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.5  
 
ตารางที่ 1 กิจกรรมที่ท าบนเฟซบุ๊ก 

กิจกรรม อันดับ ร้อยละ 

พูดคุย/ส่งข้อความคุยกับเพื่อนใน Messenger 1 14.4 
อัพโหลดและแชร์รูปภาพของตนเอง/เพื่อน/แฟน 2 11.9 
แชร์บทความที่ชอบในเฟซบุ๊กตนเอง 3 11.3 
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน/คนที่ก าลังติดตาม 4 11.0 
เช็คอิน (Check-in) ในที่ที่เราอยู่ขณะน้ัน 5 10.8 
ให้ความเห็นทางการเมืองและสังคม 11 4.5 

 
  2  (ในด้านการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของเฟซบุ๊กท่ีมีต่อบุคคล พบว่า  วัยรุ่นมีความ
ตระหนักรู้มากถึงการท่ีคนอื่นสามารถค้นหา  (search   )้ดไบุ๊กซฟ้ ,  ความสามารถในการต้ังค่า  /บัฟการกับ
บุคคึท่ี้เ้าถึงซฟ้ และตระหนักรู้ถึงการปฏิ้สธการ้เ้ากึุ่ม  (Group   )หากซม่สมัครใบ  รวมถึงมีความสามารถ
ในการ้ึือกบุคคึ้พื่อพูฟคุยในแมส้ไน้บอร์ซฟ้ฟ้วยตัวท่าน้อง แต่ท้ังนี้วัยรุ่นยังมีความตระหนักรู้น้อย ใน
ประเด็น คนอื่นสามารถ้ได  (Save   )รูปปาพ /คึิปวีฟิออเองท่านซฟ้  และซม่สามารถควบคุมแึะบัฟการการ
แพร่กระบายเองเ้อมูึซฟ้อย่างสมบูรณ์ในอปรแกรม้กมส์  /ควิไซฟ้  นอกจากนี้ยังพบว่า วัยรุ่นท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีสูงจะมีการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้เฟซบุ๊กมากกว่าระดับการศึกษาท่ีน้อยกว่า กล่าวคือ 
ระดับปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรีจะมีการตระหนักรู้มากกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ปวช ./ ปวส .  
 
ตารางที่ 2 การตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊ก 
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กิจกรรม 
ความคิดเห็น (ร้อยละ) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1) คนอื่นสามารถค้นหา )Search (Facebook ของท่านได้ 
91.8 8.2 

2) คนอื่นสามารถเข้ามาดูข้อมูลทุกอย่างใน Facebook ของท่านได้ 51.2 48.8 
3) ท่านสามารถต้ังค่า /จัดการกับบุคคลที่เข้าถึงตัวท่านได้ เช่น   เห็นสเตตัส 
เห็นการโพสต์รูป 

89.0 11.0 
4) คนอื่นไม่สามารถเซฟ )Save  (รูปภาพ/คลิปวีดิโอของท่านได้  44.0 56.0 
5) ท่านถูกเชิญเข้ากลุ่ม )Group  (โดยที่ท่านไม่สมัครใจได้  67.8 32.2 
6) ท่านสามารถควบคุมและจัดการการแพร่กระจายข้อมูลของท่านได้อย่าง
สมบูรณ์ในโปรแกรมเกมส์/Quiz 

69.2 30.8 

 
  3 (ในด้านความเข้าใจกระบวนการท างานหรือธรรมชาติของเฟซบุ๊ก  วัยรุ่นมีการรู้เท่าทันส่ือ
ในเรื่องกระบวนการท างานของเฟซบุ๊กเป็นอย่างดี กล่าวคือ มีความเข้าใจว่า ้ดไบุ๊กซม่ซฟ้้ป็นระบบท่ีมีความ
ปึอฟปัยสูง ท่ีบะสามารถป้องกันการึักึอบเอมยเ้อมูึหรือการหึอกึวงต่างๆ ซฟ้ คิดเป็นร้อยละ 50.6 
และยังมีความเข้าใจต่อเนื่องในประเด็นท่ีว่า หาก้ปิฟ้ผยเ้อมูึส่วนตัวท้ังหมฟให้กับบุคคึปายนอกท่ีซม่รู้บัก
ฟีพอ อาบน ามาสู่ปัญหา้รื่องการปึอมตัว หรืออบรกรรมเ้อมูึ้พื่อหาประอยชน์แก่ตน้อง  คิดเป็นร้อยละ 

92.5  รวมถึงมีความเข้าใจว่า ้ดไบุ๊กสามารถสร้าง้ครือเ่ายทางสังคมแึะความรู้ใหม่ๆ ซฟ้อย่างกว้างเวาง 
หากใช้ซฟ้อย่างถูกวิธ ี คิดเป็นร้อยละ 93.8  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า วัยรุ่นไทย มีการรับรู้ สังเกต และเข้าใจ
กระบวนการท างานของเฟซบุ๊กว่า มีลักษณะการท างานเป็นอย่างไร จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ พร้อมๆ กับ
การหลีกเล่ียงปาญหาจากการใช้เฟซบุ๊ก 
  4 (ในด้านการมีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของสาร  วัยรุ่นมีการรู้เท่าทันในประเด็น
เกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของสาร ว่า เ้อมูึเ่าวสารต่างๆ ใน้ดไบุ๊กซม่มีความน่า้ช่ือถือซฟ้
ท้ังหมฟ และการใช้้ดไบุ๊กอาบท าให้รู้สึกมีความสุเแึะความทุกเ์ซฟ้ใน้วึา้ฟียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 

67.2  และ  80  ตามล าดับ ในขณะท่ี ความเข้าใจเกี่ยวกับ เ้อมูึใน้ดไบุ๊ก้ป็นเ้อมูึท่ีแพร่กระบายอย่าง
รวฟ้ร็ว ง่ายแก่การควบคุม ซึ่งเป็นค าตอบท่ีไม่ถูกต้อง แต่วัยรุ่นก็ยังมีความคิด ความเช่ือท่ีว่า สามารถ
ควบคุมได้อย่างง่ายดาย คิดเป็นร้อยละ 59 โดยความคิดดังกล่าวปรากฏเป็นวัยรุ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ถึงร้อยละ  64.2  ตรงกันข้ามกับวัยรุ่นท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท่ีมองว่า เ้อมูึเ่าวสารต่างๆ 
ใน้ดไบุ๊กซม่มีความน่า้ช่ือถือซฟ้ท้ังหมฟ มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 88.9 เลยทีเดียว  
  5 (ในด้านความเข้าใจเนื้อหาในฐานะเป็นตัวบทสะท้อนให้เห็นมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถยอมรับกับความคิฟ้ห็นท่ีแตกต่างบากคนอื่นซฟ้  ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.7 จะมีความเข้าใจและสามารถยอมรับกับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากคนอื่นและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเฟซบุ๊กได้มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นท่ีศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปวช /.ปวส .คิดเป็นร้อยละ 19.2 อย่างมีนัยส าคัญท างสถิติอยู่ท่ี  .03  ในขณะท่ีกลุ่มวัยรุ่นท่ีไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียน บะ้คยน าประสบการณ์เองตน้องมา้ป็นบรรทัฟฐานในการตัฟสินว่าส่ิง้หึ่านี้ถูกหรือผิฟอฟยทันที 
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.1  รองลงมาคือ วัยรุ่นท่ีศึกษาอยู่ในระดับ ปวช /.ปวส  .คิดเป็นร้อยละ 

26.9 และตา มด้วยวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )ม.6 (คิดเป็นร้อยละ 19.6  
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นในเรื่อง ความเข้าใจต่อเน้ือหาในเฟซบุ๊ก ที่เป็นบทสะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ประเด็น ระดับการศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา ม.6 ปวช /.ปวส.  ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 
อื่นๆ 

1) ท่านได้อ่าน  /รับชมข้อมูลข่าวสาร
หรือคลิปวิดีโอต่างๆ  ที่ขัดกับวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของตนเอง ท่านจะมี
ความรู้สึกยอมรับไม่ได้กับเรื่องน้ันๆ 

21.1 31.4 53.8 37.9 22.2 0.0 

2) ท่านเคยน าประสบการณ์ของ
ตนเองมาเป็นบรรทัดฐานในการ
ตัดสินว่าสิ่ง เหล่าน้ีถูกหรือผิดโดย
ทันที เช่น การรับประทานเน้ือสุนัข
ของคนเวียดนาม 

42.1 19.6 26.9 16.8 11.1 0.0 

3) ท่านยอมรับได้กับการแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่น 36.8 49.0 19.2 45.3 66.7 100.0 

P = .030 

  6  (ในด้านความสามารถในการสนุกสนาน เข้าใจ และช่ืนชมเนื้อหาของเฟซบุ๊ก  พบว่า 
วัยรุ่นซทยมีความรู้สึกต่ืน้ต้นกับ้รื่องราว ้หตุการณ์หรือเ้อมูึเ่าวสารใหม่ๆ ในแต่ึะวันมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.4  รองลงมา  ความรู้สึก้พึิฟ้พึินกับการฟูซึด์  (Live   )บากบุคคึต่างๆ  ท่ีช่ืนชอบ และตามมา
ด้วย รู้สึกสนุกกับ้ึ่น้กมส์ หรือควิไ  (Quiz   )รวมถึงการรับชมแึะดังคึิปวิฟีออต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 11.6 

โดยหากแบ่งตามเพศนั้น  วัยรุ่นชายมักมีความรู้สึกสนุกไปกับการเล่นเกมส์มากกว่า  คิดเป็นร้อยละ 14.4 
ในขณะท่ีวัยรุ่นหญิงจะเพลิดเพลินกับการดูไลฟ์   ) Live ( มากกว่า  คิดเป็นร้อยละ 43.9 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความแตกต่างของกิจกรรมท่ีมีความสนใจและช่ืนชอบในแต่ละเพศอย่างตรงไปตรงมา โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .003  
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นในเรื่อง ความสนุกสนาน เข้าใจ และชื่นชมเน้ือหาต่างๆ ในเฟซบุ๊ก จ าแนกตามเพศ 

มุมมอง 
เพศ 

หญิง ชาย 

1) ท่านรู้สึกเพลิดเพลิน กับการดูไลฟ์  )Live) สดใน Facebook จากบุคคล
ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ 

43.9 27.5 

2) ท่านรู้สึกสนุกกับการเล่นเกมส์  )Games   (หรือ  Quiz รวมถึงคลิปวิดีโอ
ต่างๆ 

9.6 
14.4 

3) ท่านรู้สึกต่ืนเต้นกับเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ในแต่ละวัน 46.5 58.1 
P= .003 

   
 7  (ในด้านความเข้าใจเงื่อนไขทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก  พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นมี
พฤติกรรมอพสต์เ้อความึงใน้ดไบุ๊ก ้พื่อระบายความรู้สึกส่วนตัว   คิดเป็นร้อยละ 35.3  รองลงมา มี
ความรู้สึกรับซม่ซฟ้กับรูปปาพ  /คึิปวีฟิออท่ีน า้สนอความรุนแรง  ความ้กึียฟชังแึะการแบ่งแยกใน้ดไบุ๊ก  
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คิดเป็นร้อยละ 27.3  โดยในด้านนี้ วัยรุ่นท่ีมีอายุ  25  ปี  ้คยอพสต์ระบายความรู้สึก หรือบ่นก่นฟ่า้พื่อน
ร่วมงาน หรือ้บ้านายึงใน้ดไบุ๊ก เนื่องจากช่วงอายุดังกล่าว อาจเป็นช่วงของการเริ่มต้นชีวิตการท างาน ท่ีมี
โอกาสได้พบกับผู้อื่นท่ีมากมาย กับปาญหาอุปสรรคท่ีหลากหลาย จึงท าให้ต้องโพสต์ระบายความรู้สึกต่างๆ 
เพื่อผ่อนคลายจากความรู้สึกอึดอัด และความเครียด นอกจากนี้วัยรุ่นท่ีมีอายุ  18  ปี  มีความรู้สึกซม่ปึอฟปัย
บากการใช้งาน้ดไบุ๊ก ้ช่น การแชร์ปาพส่วนตัว การ้ช็คอินสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการอพสต์เ้อความส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 47.2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ียังน้อย ท าให้ต้องป้องกันตัว เพื่อลด
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้เฟซบุ๊ก 
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นในเรื่องความเข้าใจเงื่อนไขทางศีลธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก จ าแนกตามอายุ 

ประเด็น 
อาย ุ

18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 25 ปี 
1) ท่านเคยโพสต์ข้อมูลของ
ท่านลงบน Facebook เพื่ อ
ระบายความรู้สึกส่วนตัวของ
ท่านให้กับสื่อสังคมออนไลน์
ได้รับรู้ 

30.2 28.6 41.7 35.6 43.5 38.1 28.9 31.1 

2) ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการ
ใช้งาน Facebook เช่น การ
แ ช ร์ รู ป ภ า พส่ ว น ตั ว  ก า ร
เช็ คอิ นสถานที่  กา ร โพส ต์
ข้อความส่วนตัว 

47.2 28.6 27.8 31.5 29.0 19.0 39.5 16.4 

3) ท่านเคยระบายความรู้สึก 
หรือบ่นก่นด่าเพื่อนร่วมงาน 
หรือเจ้านาย ใน Facebook 

1.9 14.3 2.8 4.1 8.7 7.1 7.9 16.4 

4) ท่านรู้สึกรับไม่ได้กับรูปภาพ 
คลิปเหตุการณ์ความรุนแรง 
ก า ร ท า ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ใ น 
Facebook 

20.8 28.6 27.8 28.8 18.8 35.7 23.7 36.1 

P = .043 

   
 8  (ในด้านการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมและจ าเป็นในการใช้เฟซบุ๊ก พบว่า วัยรุ่น ส่วนใหญ่จะ
ซตร่ตรองแึะคิฟวิ้คราะห์เ้อมูึเ่าวสารต่างๆ อฟยใช้วิบารณญาณอย่างึะ้อียฟถี่ถ้วน  คิดเป็นร้อยละ 47.5 
และวัยรุ่นยังซม่้ช่ือเ้อมูึเ่าวสารมาก้กินซป อฟย้ึือกท่ีบะดังความหึายๆ ฟ้าน  คิดเป็นร้อยละ 26.3 
รวมถึง บะหยุฟคิฟก่อนอพสต์หรือแสฟงความคิฟ้ห็น้กี่ยวกับเ้อมูึหรือความรู้สึกส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 
21.0  
 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นในเรื่อง การพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการใช้เฟซบุ๊ก 

ประเด็น ร้อยละ 
1) ท่านไตร่ตรองและคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิจารณญาณอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 47.5 
2) ท่านไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารมากเกินไป โดยต้องฟางความหลายๆ ด้าน 26.3 
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3) ท่านจะหยุดคิดก่อนการโพสต์หรือคอมเมนต์ข้อมูลหรือความรู้สึก ความคิดส่วนตัว 21.0 
4) ท่านชมคลิปวิดีโอ หรือ เล่นเกมส์/Quiz ด้วยสติสัมปชัญญะ 5.3 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มวัยรุ่นเฉพาะช่วงอายุ 18-25 ปีเท่านั้น ผู้วิจัยคิดว่า หากได้
ศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย โดยแบ่งตาม อายุ และอาชีพ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบ จะสามารถเห็นภาพสถานภาพของระดับการรู้เท่าทันส่ือในแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึน้ 
เช่น กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลการศึกษาใหม่ๆ ท่ีแตกต่างออกไป 

2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือเฉพาะเฟซบุ๊กเท่านั้น หากสนใจศึกษาส่ือประเภท
อื่นๆ เช่น ไลน์ (Line) วีแชท (Wechat) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และอื่นๆ ท่ีก าลัง
ได้รับความสนใจอยู่ จะช่วยให้เห็นสถานภาพของระดับการรู้เท่าทันส่ือแต่ละประเภทอย่างรอบด้าน ในการ
น ามาสู่การเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างการรู้เท่าทันส่ือในแต่ละประเภท 

3)  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับการรู้เท่าทันส่ือ หากได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกมีการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพลงไปด้วย จะท าให้ผลการวิจัยมีความลึก ชัดเจน และสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ท่ีซึ่งสามารถสะท้อนในแง่มุมอื่นๆ ท่ีมีความน่าสนใจ และแตกต่างออกไป 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการท าโครงงาน 
วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

Effect of Project Learning on the ability to do computer science 
of Prathomsuksa 5 students 

 
จารุวัลย์ ธรรมศริ ิ

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เบอร์โทร 098-838-789-6 E-mail : ku_m_zaz@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดทัพหมัน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยรวมท้ังส้ิน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงาน 2) แบบประเมิน
ความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยมีดังนี ้1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี  2) ผล
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ : โครงงาน, ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
The purpose of this study were 1) to study for ability to do computer project  of 

Pratomsuksa 5 students after project learning  2) to compare for ability to do computer 
project  of Pratomsuksa 5 students after project learning with 70 percent criterion of the 
full mark.The research samples were 31 Pratomsuksa 5 students in Wattupman, who at 
studying in second semester, academic years 2560  

The research findings were as follows: 1) Pratomsuksa 5 students after project 
learning had ability to do computer project was at a good level.  2) The result of ability to 
do computer projectof Pratomsuksa 5 students was higher than the 70 percent criterion of 
the full mark at the .01 level of significance. 
Keywords : Project Learning, ability to do computer science 

 
 

1. บทน า 
การศึกษาช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม 

มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนจึงเน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระ
การเรียนรู้ด้านต่างๆได้สัดส่วนสมดุลกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 28) และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการเรียนต่อและประกอบอาชีพและก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรู้อันเป็นสากลมีความสามารถการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มี
จิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 5)  

สังคมในปัจจุบันมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยลักษณะของโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการ
ส่ือสารข้อมูล ความรู้ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง ย่อมกระทบต่อคนในสังคมทุกคนท่ีต้องมีการ
ปรับตัว เรียนรู้ที่จะสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม การศึกษานับเป็นวิธีการหรือเครื่องมือท่ีส าคัญ
ท่ีจะสามารถด ารงการในรูปแบบต่างๆให้คนเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในสังคม ผู้สอนหรือครูในฐานะผู้ด าเนินการทางการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาปรับบทบาท
ของตนเองให้สามารถด าเนินการให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีเทคโนโลยีใดจะ
สามารถแทนท่ีครู แต่หากครูไม่มีเทคโนโลยี เทคโนโลยีจะมาแทนท่ีครู” ครูจึงควรมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีทักษะเทคนิควิธีการใหม่ ครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีต่ืนตัวใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา (สัมมา รธนิธย์, 2546, น.7) 
ความเจริญก้าวหน้าทุกด้านของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบการ
ส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และการท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกสังคมโลก ท าให้การรับรู้ข่าวสารทั้งหลายท้ังปวงทุกวันนี้สามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วง่ายดาย รวมถึงการลงทุนด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการแพทย์ การศึกษาค้นคว้าต่างๆล้วนต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน (สัมมา รธนิธย์, 2546, น.88) การมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเป็นก้าวแรกอันส าคัญท่ีท าให้ผู้ริเริ่มศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
เปิดโลกทัศน์ตัวเอง เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคไอทีในปัจจุบันได้ทุกวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้เลย จะ
เห็นได้ว่า มีผู้คนมากมายในปัจจุบันล้วนแต่พยายามศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศ
เพื่อยกระดับความรู้ของตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยู่ทุกขณะ แต่ส าหรับบางคน ความรู้ใน
ระดับพื้นฐานท่ีถ่ายทอดในมุมมองกว้างๆ ก็มีประโยชน์เพียงพอต่อการน าไปประยกุต์ใช้กับงานหรือ
ชีวิตประจ าวันได้แล้ว (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2549, น. 1) 

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตการอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 1) การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ท้ัง
งานด้านฐานข้อมูล งานด้านกราฟิก งานด้านเอกสาร เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีดี
จึงต้องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การ
ด าเนินการเรียนการสอนส่ิงท่ีจะต้องพิจารณา คือ เลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จัดกลุ่มผู้เรียนให้
พอเหมาะพอดี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากท่ีสุด จัดเวลาเรียนให้พอเหมาะกับความสามารถของ
ผู้เรียน จัดห้องให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาหรือวิธีสอน แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นับว่าเป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้น จึงควรมีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับนี้ให้มี
คุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับสูง และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นในสังคม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523, น. 37) ครูผู้สอนจึงจะต้องเปล่ียนบทบาทการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนค้นพบความรู้ต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้
ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีท่ีน่าสนใจและมีความส าคัญอย่างยิ่งวิธีหนึง่ คือ การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน,์ 2554, น.206)  
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของ
ผู้เรียนภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดย
นักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา ค้นคว้า ด าเนินการด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555, น.2) ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของ John Dewey ท่ีระบุว่า การสอนช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น 
ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, น. 356) การจัดท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นส่ิงท่ี
ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือ นักเรียนได้มโีอกาสฝึกความสามารถในการน าความรู้เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้
มีโอกาสท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีมีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้งาน
จริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างส่ือ เพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
พร้อมท้ังเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหารวมท้ังการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย (กิดานันท์ มลิทอง, 
2540, น. 69) การประเมินความสามารถในการท าโครงงานมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงงานเป็น
กระบวนการท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงงาน รวมถึงผู้สอนสามารถรับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างผลงานตาม
ความต้องการของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วีระพล สุวรรณนันต์, 2531, น. 111) 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 5  พบว่าเนื้อหา เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเนื้อหาท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้มากมายรวมถึงมี
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สามารถในการท าโครงงานได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อ
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
     3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 
 3.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนอ าเภอบ้านไร่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดทัพหมัน กลุ่มโรงเรยีนอ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยรวมท้ังส้ิน 2 ฉบับ ดังต่อไปนี ้
      4.2.1. แผนการจัดเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงาน 

     4.2.2 แบบประเมินความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
4.3 ขั้นตอนการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.3.1. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสบการณ์ใน
การสสอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน หาค่า IOC และน าคะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
มาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่าต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และ
ค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
     4.3.2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ ผู้วิจัยประเมินความสามารถในท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ซึ่งความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีจะต้องประเมิน 
ดังนี้ 1) การวางแผนกิจกรรม 2) การลงมือท าโครงงาน 3) การเขียนรายงาน 4) การจัดแสดงโครงงาน แบบ
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ประเมินความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา
ค่า IOC  
 4.4 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
               1. ด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 ช่ัวโมง 
     2. ด าเนินการประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ รวบรวมคะแนน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทาง
สถิติและสรุปผลการวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
 5.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
     ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดี 

     ส่ิงท่ี
ต้องการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. การวางแผน  - ก าหนดปัญหาเองได้จากความสนใจของผู้เรียนและเป็น
ปัญหาท่ีไม่อยู่ในระดับท่ีผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และ
ระบุปัญหาได้ชัดเจน 
- ก าหนดจุดประสงค์หรือก าหนดวิธีการเรียนรู้เป็นล าดับ
ขั้นตอนแต่บางส่วนไม่เหมาะสมหรือไม่ชัดเจนหรือยังไม่
ครบถ้วน 

ดี 

2. การลงมือปฏิบัติ - ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ อย่างเป็นขั้นตอนแต่กระท า
อย่างไม่มั่นใจในบางครั้ง ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามจุดประสงค์ 

ดี 

3. การเขียนรายงาน - เขียนรายงานทุกหัวข้อท่ีก าหนด เขียนอย่างเป็นขั้นตอน 
ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วน 

ดี 
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4. การจัดแสดง
โครงงาน 

- จัดแสดงผลงงานชัดเจน แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน าเสนอ
ด้วยของจริงหรือแบบจ าลอง การสาธิต การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน 

ดี 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถ
ในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี 
     ท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

กลุ่มนักเรียนทดลอง n เกณฑ์ร้อยละ X S.D. t P 

กลุ่มนักเรียนท้ังหมด 31 70 86.40 6.45 74.591 .000 
P<.01 หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี2 พบว่า ร้อยละของความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนมีด้าน มีคะแนนเฉล่ีย 86.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.45 สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 
 เป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้รับการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การจัดหัวข้อหรือปัญหาท่ีตนสนใจ โดย
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ระบุปัญหาตามความสนใจ ความสงสัย ท้ังในห้องเรียนนอกห้องเรียน ใหผู้้เรียน
เลือกหัวข้อหรือปัญหาของตนเอง 2) การวางแผนในการท าโครงงาน ซึ่งเป็นการวางแผน ก าหนดเค้าโครง
ของโครงงานใช้วิธีการด าเนินการอย่างรอบคอบ 3) การลงมือท าโครงงาน ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผน
ด าเนินงานด้วยตัวเองเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลสรุปผลและค้นคว้าผลการศึกษา 4) การเขียน
รายงาน โดยผู้วิจัยให้ผู้เรียนน าเสนอโดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน 5) การแสดงผลงาน โดยผู้วิจัยให้
ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบการรายงานปากเปล่า และน าช้ินงานมาเสนอหน้าช้ันเรียน 
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนมีอิสระได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ ( 2549 : น 17 ) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมุ้งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ลงมือท าจริงให้มากท่ีสุดในทุกขั้นตอน โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเป็นการสอนท่ีช่วยให้
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ผู้เขียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนายณรงเดช นาขนารัมย์ (2553) ได้ท า
วิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถในการท าโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” ซึ่งพบว่า 
ความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนอยู่ในระดับดี ส่งผลให้มี
ความสามารถในการท าโครงงานมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ดังนี้ ส่งผลให้มีความสามารถในการท าโครงงาน
มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ดังนี้ 1. ด้านการวางแผน ผู้เรียนก าหนดปัญหาเองได้จากความสนใจของผู้เรียน
และเป็นปัญหาท่ีไม่อยู่ในระดับท่ีผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และระบุปัญหาได้ชัดเจน ก าหนดจุดประสงค์
หรือก าหนดวิธีการเรียนรู้เป็นล าดับข้ันตอนแต่บางส่วนไม่เหมาะสมหรือไม่ชัดเจนหรือยังไม่ครบถ้วน อยู่ใน
ระดับดี 2. ด้านการลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ อย่างเป็นขั้นตอนแต่กระท าอย่างไม่มั่นใจใน
บางครั้ง ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามจุดประสงค์ อยู่ในระดับดี 3. ด้านการเขียนรายงาน เขียนรายงานทุกหัวข้อท่ี
ก าหนด เขียนอย่างเป็นขั้นตอน ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วน อยู่ในระดับดี 4. จัดแสดงผลง
งานชัดเจน แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน าเสนอด้วยของจริงหรือแบบจ าลอง การสาธิต การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน อยู่ในระดับดี 
 6.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากการส่งเสริมหรือสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549 ; อ้างถึงใน ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558 น. 194) 1. สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในส่ิงท่ีเรียนรู้ 2. กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ ต้ังค าถามใน
ส่ิงท่ีอยากรู้เพิ่ม 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงมือค้นคว้าหาค าตอบ 
4. ให้ก าลังใจและเสริมแรงเพื่อให้เกิดการพัฒนาวธิีการแสวงหาความรู้ 5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างานตามกระบวนการ 6. ก าหนดสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ผลผลิตทางการเรียนรู้ที่ดี 7. ร่วมมือกับผู้สอนท่านอื่นเพื่อแสวงหาแนวทางการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ 8. 
อ านวยความสะดวกในการจัดหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 9. แนะน าแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
10. ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายณรงเดช นาขนา
รัมย์ (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถใน
การท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” 
ซึ่งพบว่า ความรู้ในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการน าไปใช้ต่อไป โดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานน าไปทดลองใช้กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
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ยิงประตูฟุตบอลของนักฟุตบอลชายโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13 – 15 ปี  โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
30 คน จ าแนกเป็นกลุ่มทดลองท่ีเข้ารับโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล จ านวน 
15 คน และกลุ่มควบคุมท่ีเข้ารับโปรแกรมการฝึกฟุตบอลแบบปกติ จ านวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอลชาย โรงเรียน
ราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560  มีความเท่ียงตรงเชิงปรากฏ (face  Validity) และแบบทดสอบความ
แม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของทูรย์  มีกุดเวียน มีค่าความเช่ือมั่น .82  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติที ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี .05  
              ผลการวิจัยพบว่า 

      1.  นักฟุตบอล ท่ีเข้ารับการฝึกโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล
ของนักฟุตบอลชายโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 ก่อนเข้ารับการฝึก มีคะแนนเฉล่ียความ
แม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล เท่ากับ 6.20 หลังเข้ารับการฝึกสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
6.73, 10.73 และ 15.20 ตามล าดับ 

      2.  นักฟุตบอล ท่ีเข้ารับการฝึกโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล 
ของนักฟุตบอลชายโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียความแม่นย าในการยิง
ประตูระหว่างหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้น ระหว่าง
ก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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      3.  นักฟุตบอลกลุ่มทดลอง ท่ีเข้ารับการฝึกโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิง
ประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียความ
แม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลระหว่างหลังเข้ารับการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 แตกต่างจากนักฟุตบอลกลุ่มควบคุม
ท่ีฝึกด้วยโปรแกรมแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้น ระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ค าส าคัญ: โปรแกรมแบบผสมผสาน, การยิงประตูฟุตบอล, ความแม่นย า, นักกีฬาฟุตบอล 
 

Pannuch  Chartchai. (2015). Mental Toughness of Tennis Players in Thailand University  
        Game. Master thesis, M.Ed. (Physical Education).  Bangkok: Gruduate  School,  
              Srinakharinwirot University.  Advisor Committee : Assoc. Prof. Parkpoom Ratanarojanakun. 
 
               This study aimed to investigate mental toughness in the 42nd  Thailand University 
Game (Nonsi Games) according to athlete gender, athlete rank and experience. The subjects 
consisted of 213 athletes with 135 males and 78 females. Mental toughness questionnaire 
with 32 items was administered. It composed structural validity at .46 of lowest and .99 of 
highest, with reliability of .90 and 3 – evaluative criteria as lower normal, normal, and higher 
normal. Then data were analyzed and presented by percentage, mean, standard deviation, t-
test, and Two – Way analysis. The results revealed as follows: 
 
              1. Males and females’ mental toughness were at a normal criteria (X =8.02, s=2.50; 
X =18.11, s=2.51, respectively). Those of athlete with and without rank were at a normal criteria (
X  =18.50, s=2.03; X =17.85, s=2.52, respectively). and those with 3 years of experiences and 
more than 5 years of experiences were at a normal criteria (X =17.65,s=2.60; X =18.57, s=2.33, 
respectively). 
                2. There was no significant difference at .05 level among those of males and 
females’ mental toughness, except there was no significant difference among those on 
positive thinking, working intention, and goal devotion. 
                3. There was significant difference at .05 level among those of athletes with and 
without rank, except there was significant difference among those on positive thinking.  

Keyword: Program Complextraining, Shooting, Accuracy,  Football students 
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บทน า 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีมีคนยอมรับกันว่าฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับนิยมสูงสุด จากบุคคลท่ัวไปทุกระดับช้ัน

ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ัวทุกมุมโลกการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายเป็นส่ิงส าคัญและควบคู่ไปกับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของพลศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลท่ัวไปนิยมใช้
เป็นส่ือในการออกก าลังกาย ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกได้ให้การสนับสนุนประชาชนออกก าลังกาย และเล่นกีฬา อีก
ท้ังยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันภายในประเทศ จนถึงการแข่งขันระหว่างประเทศ กีฬาฟุตบอลมีความส าคัญมากดัง
จะเห็นได้จากกีฬาโอลิมปิก เอเช่ียนเกมส์ ซีเกมส์ หากได้ศึกษาและได้ติดตามจะเห็นว่าการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ 
ท้ังหมดนั้นจะขาดกีฬาฟุตบอลไม่ได้ เพราะกีฬาฟุตบอลมีความส าคัญอย่างมากซึ่งกีฬาฟุตบอลจัดได้ว่าเป็นกีฬาท่ี
ต้องการสมรรถภาพทางกายค่อนข้างสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลไม่ได้ใช้ทักษะในการ
เล่นเพียงอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบของสมรรถภาพทางร่างกายเข้ามาประกอบด้วยเช่น ความเร็ว ความ
คล่องแคล่วว่องไว ความอดทน ความแข็งแรง ความอ่อนตัวและความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียน
เลือด ส่ิงเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการเล่นฟุตบอลท้ังส้ิน  ปัจจุบันนี้กีฬาฟุตบอลได้พัฒนาขึ้นมามาก เพราะมี
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยใน ทางด้านสมรรถภาพทางร่างกาย จะเห็นได้ว่าการแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบัน
การเล่นจะเร็วกว่าใน อดีตท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการใช้ทักษะต่างๆในเกมการแข่งขัน ความเร็วและ
ความ คล่องแคล่วว่องไว เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลท่ีส าคัญในการเล่นและการแข่งขัน  ถ้านัก
ฟุตบอลมีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงความสามารถของนัก ฟุตบอลก็จะพัฒนาขีด
ความสามารถมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการ เคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วและเคล่ือนท่ีหาช่องว่างอยู่
ตลอดเวลา มีความแม่นย าในการ รับ – ส่ง การ เล้ียงบอล การพาบอล การสกัดกั้น การป้องกัน การยิงประตูรวม
ไปถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีประสิทธิภาพการท่ีนักกีฬาฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสามารถของนักกีฬา จะประกอบด้วย ทักษะและ
เทคนิคการเล่นฟุตบอลของนักกีฬา คือ ความสามารถพิเศษในการท าบางส่ิงบางอย่างในการฝึก โดยอาศัยการฝึก
พื้นฐาน (basic) มาประสานกลมกลืนกัน อาทิเช่น การโหม่งลูก การเล้ียง การส่งลูก การยิงประตู เป็นต้น (ชาญ
วิทย์ ผลชีวิน 2534 : 85) อุทัย สงวนพงศ์ (2544 : 97) กล่าวว่า การเล่นฟุตบอลนั้นเราตัดสินการเล่น แพ้ ชนะ 
ด้วยผลของการท าประตู ฉะนั้นจึงไม่แน่เสมอไปว่าทีมท่ีมีฝีเท้าดีจะเป็นผู้ชนะ ถ้าหากไม่สามารถท าประตูได้ ดังนั้น
จึงควรมีการฝึกท าประตูหลาย ๆ แบบ และพยายามฝึกท าประตูให้แม่นย า รุนแรง รวดเร็วจนเกิดความช านาญ
จากเหตุผลดังกล่าวเห็นได้ว่าทักษะท่ีเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการเล่นกีฬาฟุตบอลก็คือทักษะการยิง
ประตู ซึ่งเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะในการแข่งขัน ผู้วิจัยจึงได้เห็นว่าโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า เป็นโรงเรียนท่ี
มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลและมีสถานท่ี อุปกรณ์ พร้อมส าหรับการทดสอบ ทราบได้
จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันต่างๆมากมาย จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจเลือกกลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนราชวินิตบาง
แค ปานข า ซึ่งจะช่วยให้ท าการทดสอบแบบฝึกท าได้ง่ายขึ้น  ปัจจุบันโปรแกรมการฝึกการยิงประตูนั้นเป็นปัจจัย
ส าคัญส าหรับนักกีฬาในการแสดงความสามารถสูงสุดของทักษะในการยิงประตูฟุตบอล เพราะโปรแกรมการฝึก
แบบผสมผสานจะท าให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพในการยิงประตูช านาญขึ้นและมีผลดีในระหว่างเกมการแข่งขัน 
หากมีการฝึกโปรแกรมท่ีดีถูกต้องตามแบบแผนจะท าให้มีโอกาสท่ีจะได้ประตูจะมีมากจากความส าคัญของกายิง
ประตูดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องของผลการฝึกโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความ
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แม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล เพราะนักกีฬาฟุตบอลชาย ท้ังนี้เพื่อน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางการเลือกวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการยิงประตูฟุตบอลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการฝึกโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของนัก
ฟุตบอลชายโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ปีการศึกษา 2560 

 
การด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักฟุตบอลชายท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้นอายุระหว่าง 13-15 ปี ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 50 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักฟุตบอลชายท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นอายุระหว่าง 13-15 ปี ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 50 คน มาท าการทดสอบการยิงประตูฟุตบอลเพื่อจัดอันดับ
ความสามารถ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกัน ประกอบด้วยกลุ่มทดลองจ านวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบก่อนการฝึกไม่แตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 
15 คนให้ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น และกลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน ให้ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบปกติ 

 
เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของ ฑรูย์ มีกุดเวียน (2549)  
2. โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานในการยิงประตูฟุตบอล 
3. ใบบันทึกคะแนนทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลก่อนและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 
4, 6 และ 8 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษา ค้นคว้า หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกแบบผสมผสานการยิง

ประตูฟุตบอลการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานในการยิง
ประตูฟุตบอล และโปรแกรมการฝึกความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล 

2. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสร้างโปรแกรมแบบผสมผสานในการยิงประตูฟุตบอลท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้กรรมการหลักท าการพิจารณา 
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3. เมื่อกรรมการหลักเห็นชอบแล้วน าโปรแกรมการฝึกมาให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบหา
ความเท่ียงตรงเชิงปรากฏ (face  Validity) (ประสพชัย  พสุนนท์. 2558: 379)ของโปรแกรมการฝึกแบบ
ผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของนักเรียนชาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ปี
การศึกษา 2560 พบว่า สามารถน าไปทดลองใช้ได้ 

4. น าโปรแกรมการฝึกแบผสมผสานควบคู่ความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลไปทดลองกับใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) เพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรม และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

5. จากนั้นน าโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานควบคู่ความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง แล้วจึงน ามาใช้กลับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษางานวิจัยโปรแกรมแบบผสมผสาน และรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบความแม่นย าในการยิง
ประตฟุตบอลของ ฑรูย์ มีกุดเวียน (2549) 

2. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอหนังสือขอความร่วมมือ  
ไปติดต่อขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข าเขตบางแค  เพื่ออ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา 

3. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอหนังสือขอความร่วมมือ  
ไปติดต่อท่ีคณะบดีและหัวหน้าภาคพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เพื่ออ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีใช้ในการฝึก 

4. เตรียมอุปกรณ์ สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 สนามฟุตบอลโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข าเขตบางแค 

5. ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกและการทดสอบแก่ผู้ช่วยในการทดสอบให้เข้าใจถูกต้อง 
6. เตรียมกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการ ดังนี้ 

  6.1 จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน โดยนักกีฬากลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มทดลอง 
และนักกีฬากลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มควบคุม 

6.2 อธิบายรายละเอียดวิธีการฝึก และปฏิทินการฝึก แก่กลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจ 
7. ให้กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมการฝึกท่ีต้ังไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

7.1 กลุ่มควบคุม เข้ารับการฝึกฟุตบอลด้วยโปรแกรมการฝึกปกติในช่วงเย็น เพียงอย่างเดียว  
ของวันจันทร ์วันพธุ และวันศุกร ์รวม 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

7.2 กลุ่มทดลอง เข้ารับการฝึกฟุตบอลด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย า
ในการยิงประตูฟุตบอลในช่วงเย็น ของวันจันทร์ วนัพุธ และวันศุกร์ รวม 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

8. ท าการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล โดยใช้แบบทดสอบความแม่นย าในการยิง
ประตูฟุตบอล กับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8  

9. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ 
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4.ผลการวิจัย 

ตาราง 1  คะแนนทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลก่อนการฝึก หลังฝึก 4 , 6 และ 8 
สัปดาห ์
      โดยใช้แบบทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของ ทูรย์  มีกุดเวียน ของกลุ่มทดลองและ 
        กลุ่มควบคุม 

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล  กลุ่มทดลอง ก่อนการฝึก มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.20  หลังการฝึก 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.73 หลังการฝึก 6 สัปดาห์ มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 10.73 และหลังการฝึก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 15.20  และ กลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
6.13 หลังการฝึก 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.33 หลังการฝึก 6 สัปดาห์ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.07 และหลัง
การฝึก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.87   
 

ล าดับท่ี 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ก่อนฝึก 4สัปดาห์ 6สัปดาห์ หลังฝึก ก่อนฝึก สัปดาห์4 สัปดาห์6 หลังฝึก 
1 7 8 10 15 6 7 8 11 
2 6 6 9 16 6 6 8 11 
3 5 6 11 17 4 6 9 10 
4 5 6 12 16 5 6 10 10 
5 4 5 11 14 7 6 10 11 
6 6 8 9 16 8 7 8 11 
7 5 5 10 14 5 5 8 10 
8 7 6 11 17 7 6 10 12 
9 8 7 12 15 8 7 8 11 
10 10 9 12 17 10 8 10 11 
11 5 7 14 14 6 8 11 13 
12 6 7 11 14 7 6 11 12 
13 7 8 13 14 3 5 9 9 
14 4 6 8 14 4 5 8 11 
15 8 7 8 15 6 7 8 10 
 ̅ 6.20 6.73 10.73 15.20 6.13 6.33 9.07 10.87 

S.D. 1.66 1.16 1.75 1.21 1.81 0.98 1.16 0.99 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีฝึกโดย
ใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของนักฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิต
บางแค ปานข า ระหว่างก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 

 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีฝึกโดยใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิง

ประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า มีคะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์
ท่ี 6 , ก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 , หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 , หลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 , และ หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้น ก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ท่ีแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง 3      เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลก่อนการฝึก โดยใช้
แบบทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของ ฑูรย์  มีกุดเวียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม 

คะแนนการทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 
กลุ่มทดลอง 15 6.20 1.66 

28 .105 .917 
กลุ่มควบคุม 15 6.13 1.81 
จากตาราง 3 พบว่า ก่อนการฝึก นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียการ 

ทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตู แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คะแนนการทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 
ก่อนการฝึก 15 6.20 1.66 

14 1.835 .088 
หลังสัปดาห์ท่ี 4 15 6.73 1.16 

ก่อนการฝึก 15 6.20 1.66 
14 7.757* <.001 

หลังสัปดาห์ท่ี 6 15 10.73 1.75 
ก่อนการฝึก 15 6.20 1.66 

14 21.737* <.001 
หลังสัปดาห์ท่ี 8 15 15.20 1.21 
หลังสัปดาห์ท่ี 4 15 6.73 1.16 

14 8.198* <.001 
หลังสัปดาห์ท่ี 6 15 10.73 1.75 
หลังสัปดาห์ท่ี 4 15 6.73 1.16 

14 21.780* <.001 
หลังสัปดาห์ท่ี 8 15 15.20 1.21 
หลังสัปดาห์ท่ี 6 15 10.73 1.75 

14 7.984* <.001 
หลังสัปดาห์ท่ี 8 15 15.20 1.21 
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ตาราง 4   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีฝึกโดยใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอล
ชาย โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติ 

คะแนนการทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 
กลุ่มทดลอง 15 6.73 1.16 

28 1.020 .316 
กลุ่มควบคุม 15 6.33 0.98 
จากตาราง 4 พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม มีคะแนน 

เฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตู แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีฝึกโดยใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอลชาย 
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติ 

คะแนนการทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 
กลุ่มทดลอง 15 10.73 1.75 

28 3.071* .005 
กลุ่มควบคุม 15 9.07 1.16 
จากตาราง 5 พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม มีคะแนน 

เฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8  ของ

นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีฝึกโดยใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลของนัก
ฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า กับนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติ 

คะแนนการทดสอบ N  ̅ S.D. df t Sig 
กลุ่มทดลอง 15 15.20 1.21 

28 10.748* <.001 
กลุ่มควบคุม 15 10.87 0.99 
จากตาราง 6 พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 นักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉล่ียการ
ทดสอบวัดความแม่นย าในการยิงประตู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
5.อภิปรายผลและบทสรุป 
    กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมท่ัวโลก สังเกตได้จากจ านวนผู้เล่นและผู้ติดตามชม(ฑูรย์  มีกุด
เวียน. 2549: 1) ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ถ้าเป็นการแข่งขันในรายการใหญ่ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA 
World Cup) การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (European Football Championship) จะมีผู้คนท่ัว
โลกให้ความสนใจเข้ารับชมท้ังในสนามฟุตบอล ในโทรทัศน์ หรือในช่องทางการส่ือสารรูปแบบต่างๆ โดยไม่
แบ่งแยกเช้ือชาติเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมช่ืนชอบในตัวนักกีฬาฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลนั้นๆ เป็น
ส าคัญ ถึงแม้จะไม่ใช่ทีมชาติเดียวกันกับตนเองก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นความนิยมของคนท่ีมีต่อกีฬาฟุตบอล



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

527 
 

มากกว่า เพราะกีฬาฟุตบอลเป็นเกมการเล่นท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น เร้าใจ ผู้เล่นแต่ละคน แต่ละทีมต่างพัฒนา
รูปแบบ เทคนิคและวิธีการเล่นให้เหมาะสม การใช้กลยุทธ์ ชิงไหวชิงพริบเพื่อน ามาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน ตาม
กฎกติกาฟุตบอล จึงเป็นการแสดงออกทั้งทางศาสตร์และศิลป์ได้เป็นอย่างดี (อุทัย  สงวนพงศ์.2550: บทน า) ใน
การแข่งขันกีฬาทุกประเภท ความต้องการได้มาซึ่งชัยชนะ เป็นความคาดหวังสูงสุดของนักกีฬาและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องของทีมฟุตบอลนั้นทุกคน ชัยชนะของกีฬาฟุตบอลคือ การยิงประตูฟุตบอลให้ได้มากกว่าทีมคู่แข่ง 
ดังนั้นหลักส าคัญท่ีสุดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล นักกีฬาจะต้องยิงประตูให้ได้ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ทีมท่ีมีผู้เล่นท่ี
มีสมรรถนะเย่ียมยอดหรือทีมท่ีมีลีลาการเล่นได้โดดเด่น ถ้าหากว่าไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยก็จะหมดสิทธิ์
ได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนั้นๆ อย่างมากจะได้เพียงแค่เสมอเท่านั้น ดังนั้นการฝึกฝนนักกีฬาฟุตบอลเพื่อให้
สามารถยิงประตูได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นประเด็นหลักท่ีผู้ฝึกสอนจะพยายามอย่างยิ่งใน
การพัฒนาให้กับผู้เล่นทุกคน ทุกต าแหน่ง เพราะในบางครั้งการแข่งขันอาจต้องตัดสินแพ้หรือชนะกันด้วยการ
แตะท่ีจุดโทษ และผู้รักษาประตูอาจต้องเป็นผู้เตะเพื่อยิงประตูนั้นด้วยจากการน าโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อ
ความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล มาฝึกให้กับนักฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 
2560 เปน็ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า สามารถพัฒนาความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลให้กับนักฟุตบอล โดยไม่
คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นตามล าดับ ดังจะเห็นได้จาก ก่อนการฝึกด้วยโปรแกรม นักฟุตบอลชายมีคะแนนเฉล่ียความ
แม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลเท่ากับ 6.20 แต่หลังการฝึกด้วยโปรแกรม 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 6.73 
และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 10.73 และ15.20 ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มข้ึนจากก่อนการ
ฝึกถึง 9 คะแนน แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตของนักฟุตบอลชาย 
โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 ส่งผลต่อความแม่นย าในการยิงประตูของนักฟุตบอลจริง ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ รูปแบบการฝึกตามท่ีโปรแกรมได้ก าหนดไว้ ได้แก่ การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีใช้
หลักการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกผสมผสานกับการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวส าหรับนักกีฬาฟุตบอล การฝึกตาม
โปรแกรมแบบผสมผสานเป็นฐานจ านวน 4 ฐาน และการฝึกแบบผสมผสานในการยิงประตูฟุตบอลจ านวน 8 
รูปแบบ ท่ีน ามาผลัดเปล่ียนหมุนเวียนฝึกให้กับนักฟุตบอล สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท าให้นัก
ฟุตบอลมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น มีความเช่ือมั่นในตนเอง จนส่งผลต่อความแม่นย าในการยิงประตูได้เพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทวิช ไกลถิ่น (2552: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาผลการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8, 4 และก่อนการฝึก นักฟุตบอลมีผลการ
ทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร ใช้เวลาน้อยลงเท่า 7.08, 7.18 และ 7.40 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการฝึกแบบ
ผสมผสานสามารถส่งผลต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของนักฟุตบอลได้ในส่วนของผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลภายในกลุ่มทดลอง พบว่า นักกีฬาฟุตบอลชายของกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเช่ือว่าน่าจะเกิดจาก นักฟุตบอลอยู่ในช่วง
การรับตัวและปรับสภาพร่างกายจากการฝึกฝนตามโปรแกรมผสมผสาน ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกแบบใหม่ แต่ท้ังนี้
คะแนนเฉล่ียความแม่นย าในการยิงประตูของนักฟุตบอล หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ก็สูงกว่าก่อนการฝึกเล็กน้อย 
(6.73 : 6.20) ถือเป็นทิศทางท่ีจะพัฒนาทักษะของนักฟุตบอลขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คริสติน 
(Christine. 2005: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาการฝึกแบบพลัยโอเมตริกในนักกีฬาฟุตบอลหญิงโดยใช้การฝึกเป็นระยะเวลา 
14 สัปดาห์ พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 7 นักกีฬาท่ีฝึกแบบพลัยโอเมตริก มีการเตะลูกท่ีไกลขึ้น แต่มีผลไม่แตกต่าง
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กันในเรื่องของการเตะลูก และสอดคล้องกับ สุรเดช  อธิคม (2550: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเรื่องผลการฝึกความ
แม่นย าในการยิงประตู 2 รูปแบบ พบว่า ความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลแบบท่ี 1 ระหว่างก่อนการฝึกกับหลัง
การฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่างกันทางสถิติด้วยเช่นกัน และเมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ก่อนการฝึกกับหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 6 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 กับ
หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีคะแนนเฉล่ียความแม่นย าในการยิงประ  ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงว่า การฝึกแบบผสมผสานมีผลต่อการพัฒนาความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง 
คะแนนเฉล่ียจึงสูงขึ้นตามล าดับและมีความแตกต่างกันทางสถิติจากคะแนนเฉล่ียในล าดับต้น ส าหรับผลการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ระหว่างท้ังสองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ีย
ความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 พบว่า ระหว่างท้ัง
สองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับท่ีกล่าวข้างต้น คือ เมื่อนัก
ฟุตบอลปรับตัวและปรับสภาพร่างกายได้แล้ว การฝึกแบบผสมผสานจะส่งผลต่อการพัฒนาความแม่นย าให้กับนัก
ฟุตบอลกลุ่มทดลองอย่างชัดเจน ในขณะท่ีนักฟุตบอลกลุ่มควบคุมมีการพัฒนาขึ้นในระดับหนึ่ง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
การฝึกท่ีเน้นรูปแบบการฝึกแบบผสมผสานในการยิงประตูฟุตบอลท้ัง  8 รูปแบบ ท่ีกลุ่มทดลองได้หมุนเวียนฝึกเป็น
เวลาถึง 8 สัปดาห์ ช่วยให้สามารถยิงประตูได้แม่นย ามากขึ้น แตกต่างจากกลุ่มควบคุมซึ่งฝึกตามรูปแบบปกติท่ีไม่ได้
เน้นการยิงประตู สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิวัฒน์  บุญสม (2544: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาผลการฝึกแบบ
ผสมผสานท่ีมีต่อพลังกล้ามเนื้อ พบว่า หลังการฝึก 10 สัปดาห์ พลังกล้ามเนื้อของกลุ่มท่ีฝึกการเล่นฟุตบอลแบบ
ปกติ กับ กลุ่มท่ีฝึกการเล่นฟุตบอลและเสริมด้วยการฝึกแบบผสมผสานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และสอดคล้องกับ ทวิช  ไกลถิ่น (2552: บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเรื่องผลการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล พบว่า ในการทดสอบวิ่งเร็ว 50 เมตร และความคล่องแคล่วว่องไว 40 หลา 
ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วยเช่นกัน 
โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ของนักฟุตบอลชาย โรงเรียนราชวินิต
บางแค ปานข า ปีการศึกษา 2560 เป็นการน าเทคนิคการฝึกสมรรถภาพทางกายแบบพลัยโอเมตริกและเทคนิคการ
ยิงประตูฟุตบอลมาผสมผสานกันเพื่อพัฒนาทักษะการยิงประตูให้มีความแม่นย ามากขึ้น เมื่อมีการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า สมรรถภาพร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไวจะส่งผลดี เพราะการฝึกพลัยโอเมตริกจะท าให้ 
ทักษะการยิงประตู และความแม่นย าในการยิงประตู จะพัฒนาขึ้นได้ในระดับดี ท้ังนี้ความคาดหวังของการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลโดยท่ัวไป คือ ชัยชนะสามารถยิงประตูทีมคู่แข่งได้มากกว่า ทักษะและความแม่นย าในการยิงประตูจึง
เป็นส่ิงส าคัญท่ีนักฟุตบอลทุกคนควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อความส าเร็จในการเป็นนักฟุตบอลท่ีดีต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอล ต้องมีความชัดเจน 
สามารถจ าแนกและคิดคะแนนได้ตรงกับผลท่ีนักฟุตบอลยิงประตูได้โดยไม่คาดเคล่ือน การก าหนดขอบเขตของ
คะแนนท่ีประตูฟุตบอล และการตัดสินเพื่อคิดคะแนนจึงต้องมีความแม่นย า ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับความ
จริง 
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2.  แบบของการทดสอบในการยิงประตูควรใช้หลายแบบและหลายทิศทาง เนื่องจากในการเล่นฟุตบอล
ตามสภาพจริง การยิงประตูฟุตบอลอาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ทิศทางและทุกมุมยิง  

3.  การศึกษาความแม่นย าในการยิงประตูฟุตบอลควรศึกษาในขณะเคล่ือนท่ี 3 ทิศทาง (ซ้าย ตรงกลาง 
และขวา) เพื่อพัฒนาทักษะการยิงประตูและความแม่นย าให้สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด

ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2) เพื่อศึกษาระดับความสามารถ
คิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 568 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสองขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อด้านความยากง่ายและอ านาจจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และความ
เช่ือมั่น รวมท้ังวิเคราะห์ระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนโดยใช้สถิติบรรยาย  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของจิเอีย
และคณะมี 3 องค์ประกอบ 9 ด้าน ซึ่งข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ  ผล
การตรวจสอบคุณภาพรายข้อพบว่าข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนก 0.223 ถึง  0.696 เมื่อวิเคราะห์ด้วยโมเดลการ
ตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า โดยใช้ Graded Response Model ความยากง่ายข้อ
ค าถามทุกข้อมีค่า 1 <2 <3 <4  อ านาจจ าแนกข้อค าถามมีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม 0.70 ถึง 14.85  
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับพบว่ามีความเท่ียงตรงเชิงพินิจ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
0.60 ถึง 1.00 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (2 = 10.31, df = 9, p = 0.325, GFI =  0.996, AGFI = 0.980, RMSEA 
=  0.016) ความเช่ือมั่น 0.916 และ 2) ผลการศึกษาระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ในระดับมาก (M=
3.73 ) 

 
ค าส าคัญ ความสามารถคิดบริหารจัดการตน, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง,  

ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า 
 

Abstract 
This research has 2 objectives: 1) to develop and verify quality of executive function 

test for Matthayomsuksa I students and 2) to study Matthayomsuksa I students’ executive 
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function level. The sample used in this study were 568 Matthayomsuksa I students under the 
Secondary Educational Service Area Office VII who were enrolled 2017 academic year by two-
stage cluster sampling. Research tool was executive function test. Statistic used to verify 
overall research tool’s quality were Face Validity, Discrimination, Reliability, Construct reliability 
and Difficulty. Executive function level was also analyzed by descriptive analysis.  

The finding showed that: 1) Executive function test that the researcher created based 
on Gioia et al.’s concept was composed of 3 components with 9 subcomponents. Which test 
items were 5 point rating scale and had 45 test items in total. The result of verifying executive 
function test quality had Discrimination at 0.223 to 0.696. When verifying by using 
Multichotomous Item response theory (IRT) using Graded Response Model found that every 
question item valued at 1 <2 <3 <4  .In term of Discrimination had parameter (α) between 
0.70 to 14.85. The verifying overall test quality result had face validity with IOC between 0.60 
and 1.00. and had significant construct validity matching up with declarative data (2=10.31, df 
= 9, p = 0.325, GFI = 0.996, AGFI = 0.980, RMSEA = 0.016). Considering total reliability, there 
was Cronbach's alpha coefficient at 0.916. and 2) The result of studying Matthayomsuksa I 
students’ executive function level found that generally students had executive function at 
high level (M=3.73)  
 
Keywords: Executive Function, Second Order Confirmatory Factor Analysis,  
                Polytomous IRT Models 
 
บทน า 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์น้อยย่อมได้รับผลกระทบมาก การเฝ้าระวังถือเป็นกระบวนการ
หนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีดีและเหมาะสม  
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสังคมคาดหวังให้เป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนประเทศชาติไปสู่อนาคต เด็กและเยาวชนต้อง
เรียนรู้กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ต้ังใจ
ศึกษาหาความรู้ มีระเบียบวินัยกับตนเอง และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น (ศูนย์เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม. 2559: 11-20) 
 ความสามารถคิดบริหารจัดการตน (Executive Function: EF) เป็นกระบวนการกลไกของการ
ท างานของสมอง ซึ่งในทางการแพทย์ คอฟแมน (Kaufman. 2010: 4) ระบุว่าความสามารถคิดบริหาร
จัดการตนเป็นกระบวนการกลไกของการท างานของสมองส่วน Prefrontal Cortex ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) การรู้คิด ประกอบด้วยทักษะการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน/การก าหนดกลยุทธ์ การจัดเรียงล าดับ 
การจัดระบบอุปกรณ์ การจัดการเวลา การริเริ่มงาน การคิดบริหารจัดการตน /การมีสมาธิมุ่งสู่เป้าหมาย 
ความอดทนต่องาน ความจ าขณะท างานและการปรับเปล่ียนวิธี  และ 2) สังคม/การก ากับอารมณ์ 
ประกอบด้วยทักษะการยับยั้ง การตอบสนอง การควบคุมอารมณ์ และการปรับตัว ในทางจิตวิทยาคลินิก 
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จิเอียและคณะ (Gioia; et al. 2002: 249-257) ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมิน
พฤติกรรมความสามารถคิดบริหารจัดการตน (Behavior Rating Inventory of Executive Functions: 
BRIEF) เพื่อแสดงความเท่ียงตรงของแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถคิดบริหารจัดการตน พบว่าแบบ
ประเมินพฤติกรรมความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีเป็นโมเดลท่ีดีท่ีสุดมี 3 องค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 
องค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด ประกอบด้วย 1.1) ด้านการริเริ่ม 1.2) ด้านความจ าขณะท างาน 
1.3)ด้านการวางแผน/การจัดระบบ 1.4) ด้านการจัดระเบียบวัสดุ 1.5) ด้านการตรวจสอบงาน องค์ประกอบ
ท่ี 2 การก ากับอารมณ์ ประกอบด้วย 2.1) ด้านการปรับเปล่ียน 2.2) ด้านการควบคุมอารมณ์ และ
องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม ประกอบด้วย 3.1) ด้านการตรวจสอบตนเอง 3.2) ด้านการยับยั้ง 
จากแนวคิดทฤษฎีทางการแพทย์และทางจิตวิทยาคลินิกท าให้เห็นถึงความสอดคล้องของแนวคิดทฤษฎีใน
การจัดวางองค์ประกอบของความสามารถคิดบริหารจัดการตนว่าเป็นความสามารถในการท างานของสมอง
ส่วน Prefrontal Cortex ท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการก ากับควบคุมเกี่ยวกับการรู้คิด การ
ก ากับอารมณ์ และการก ากับพฤติกรรมของตนเองได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นทักษะทางสมองและสามารถ
พัฒนามาเป็นพฤติกรรมและบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จได้ 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ Executive Function กัน
อย่างแพร่หลาย ส าหรับในประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ Executive Function หลายเรื่อง เช่น 
การพัฒนาทักษะสมองด้วยการอ่าน (สุภาวดี หาญเมธี. 2559: 20-37) ผลของการบ าบัดตามกระบวนการ
บ าบัดด้วยทฤษฎีสนามแห่งความคิด โดยใช้แบบทดสอบการบริหารจัดการศักยภาพของสมองฉบับรายงาน
ตนเอง ท าการทดสอบวัยรุ่นท่ีติดเช้ือเอชไอวีต้ังแต่แรกเกิดท่ีมีอายุระหว่าง 14-19 ปี (อารีย์ ขันติธรรมกุล. 
2559: 6-7) และการพัฒนาแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาท้ัง
นักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (ฐาปณีย์ แสงสว่าง. 2559: 5-6) ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบ
ด้ังเดิมเท่านั้น ยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบท่ีจะช่วยให้ผล
การวัดท่ีได้มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสร้างแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิมและทฤษฎีการ
ตอบสนองข้อสอบเพื่อให้ได้แบบวัดท่ีมีคุณภาพ โดยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเป็นรายข้อในด้านความ
ยากง่ายและอ านาจจ าแนก และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับในด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง และความเช่ือมั่น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน
จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แกส่ถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อน าไปใช้วัดระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนและใช้สารสนเทศท่ีได้จาก
การวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ความสามารถคิดบริหารจัดการตนมี 3 องค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) การคิดเกี่ยวกับการรู้
คิด ประกอบด้วย 1.1)การริเริ่ม 1.2)ความจ าขณะท างาน 1.3)การวางแผน /การจัดระบบ 1.4)การจัด
ระเบียบวัสดุ 1.5)การตรวจสอบงาน 2)การก ากับอารมณ์ ประกอบด้วย 2.1)การปรับเปล่ียน 2.2)การ
ควบคุมอารมณ์ และ 3)การก ากับพฤติกรรม ประกอบด้วย 3.1)การตรวจสอบตนเอง 3.2)การยับยั้ง 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรายข้อ ด้านความยากง่าย และอ านาจจ าแนก  
     2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท้ังฉบับ ด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง และความเช่ือมั่น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่างวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวนนักเรียน 6,899 คน  
ตัวอย่างวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวนนักเรียน 568 คน โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 1) เปิดตารางส าเร็จรูปขนาดตัวอย่างส าหรับศึกษาค่าเฉล่ียของประชากรท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อยอมให้ความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึ้นในระดับ 10% 
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ . 2559: 124) ได้ขนาดตัวอย่าง 378 คน 2) 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) จ านวน 10-20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542: 40) ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัว ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 180 คน 

ความสามารถคิด
บริหารจัดการตน 

การคิดเก่ียวกับ
การรู้คิด 

การริเริ่ม 

การวางแผน/การจัดระบบ 

ความจ าขณะท างาน 

การจัดระเบียบวัสดุ 

การตรวจสอบงาน 
การก ากับอารมณ์ 

การควบคุมอารมณ์ 

การปรับเปล่ียน 

การยับยั้ง 

การก ากับ
พฤติกรรม 

การตรวจสอบตนเอง 

คุณภาพของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
1. ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
3. ความเชื่อมั่น 
  

คุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ 
1. ความยากง่าย 
2. อ านาจจ าแนก    
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และ 3) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ( IRT) ซึ่งการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของ GRM โดยใช้โปรแกรม MULTILOG ควรใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 250 คน แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลดีควรใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 500 คน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2555: 113) จากเกณฑ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น การ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 500 คน และเพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงชดเชยขนาดตัวอย่างประมาณ 10% ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างท้ังส้ิน 600 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (two-stage random sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนตามแนวคิดของจิเอียและคณะ (Gioia; et al. 

2002: 249-257) จ านวน 90 ข้อ แล้วตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) โดยน าแบบวัดไป
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งข้อค าถาม
ท่ีใช้ได้ต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนั้นจึงน าแบบวัดไปทดลองใช้
กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 120 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว จังหวัดละ 40 คน แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกโดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวมในแต่ละด้านของแบบวัด ( Item – total correlation) ซึ่งข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ
จะต้องมีค่าอ านาจจ าแนกมากกว่า 0.20 และผู้วิจัยตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha coefficient) โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดควรมีค่ามากกว่า 
0.70 จึงจะเป็นแบบวัดท่ีมีความเช่ือมั่น (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2544: 53-57) 

หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลท่ีได้มาตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) 
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย และความเช่ือมั่นด้วย Graded Response Model ตามโมเดล
การตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (polytomous IRT models) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อด้านความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ ความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง และความเช่ือมั่น รวมท้ังวิเคราะห์ระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนโดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.1 ผลการสร้างแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของจิเอียและคณะมี 3 

องค์ประกอบ 9 ด้าน องค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด ประกอบด้วย 1.1) ด้านการริเริ่ม 1.2) ด้าน
ความจ าขณะท างาน 1.3) ด้านการวางแผน/การจัดระบบ 1.4) ด้านการจัดระเบียบวัสดุ 1.5) ด้านการตรวจสอบ
งาน องค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ ประกอบด้วย 2.1) ด้านการปรับเปล่ียน 2.2) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
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และองค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม ประกอบด้วย 3.1) ด้านการตรวจสอบตนเอง 3.2) ด้านการยับยั้ง  
ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ด้านละ 5 ข้อ รวมท้ังหมด 45 ข้อ    
 1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนรายข้อ 

1.2.1 ความยากง่าย (difficulty) พิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ threshold ของแต่ละรายการ
ค าตอบ () ใน Graded Response Model พบว่าข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด  

มีค่า 1 อยู่ระหว่าง -6.41 ถึง -2.02 2 มีค่าอยู่ระหว่าง -4.72 ถึง -1.06 3 มีค่าอยู่ระหว่าง -
0.45 ถึง 0.87 และ 4 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.28 ถึง 3.23 ข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ มีค่า 
1 อยู่ระหว่าง -5.20 ถึง -3.07 2 มีค่าอยู่ระหว่าง -4.03 ถึง -1.06 3 มีค่าอยู่ระหว่าง -0.61 ถึง 0.01 และ 
4 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 2.08 และข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 3 มีค่า 1 อยู่ระหว่าง -4.62 ถึง -2.07 2 
มีค่าอยู่ระหว่าง -4.21 ถึง -0.83 3 มีค่าอยู่ระหว่าง -0.37 ถึง 0.00 และ 4 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.11 ถึง 3.87 
โดยข้อค าถามทุกข้อในทุกองค์ประกอบมีค่า 1 < 2 < 3 < 4 

1.2.2 อ านาจจ าแนก (discrimination) พิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมในแต่ละด้านของแบบวัด (Item – total correlation) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตาม
วิธีการของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบว่าข้อค าถามมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.223 ถึง 0.696 และเมื่อพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ Graded Response Model 
พบว่าข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด มีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วม () อยู่ระหว่าง 
0.70 ถึ ง  9.38  
ข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ มีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมอยู่ระหว่าง 1.42 ถึง 11.99 และ
ข้อค าถามในองค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม มีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมอยู่ระหว่าง 1.25 ถึง 14.85 

1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนทั้งฉบับ 
1.3.1 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม

เชิงปฏิบัติการของความสามารถคิดบริหารจัดการตนโดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่าจากข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น
ท้ังหมด 90 ข้อ มีข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จ านวน 45 ข้อ ซึ่งมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

1.3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ีสอง (second order confirmatory factor analysis) ของโมเดลการวัดความสามารถคิดบริหารจัดการ
ตน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 9 ตัว พบว่าตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมดมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เป็นบวกและมีขนาดความสัมพันธ์
ต้ังแต่ 0.685 ถึง 0.976 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ากับ 
9612.445 (p < .01) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy มีค่าเท่ากับ 0.886 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลมีความสัมพันธ์กัน
มากและเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรใน
โมเดลการวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
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ตัวแปร 1Ini 2Wor 3Pla 4Org 5Tas 6Shi 7Emo 8Sel 9Inh 
1Ini 1.000 

        
2Wor .888** 1.000 

       
3Pla .898** .913** 1.000 

      
4Org .877** .905** .901** 1.000 

     
5Tas .878** .911** .952** .901** 1.000 

    
6Shi .788** .854** .837** .875** .876** 1.000 

   
7Emo .781** .838** .869** .814** .915** .939** 1.000 

  
8Sel .709** .775** .757** .700** .774** .784** .818** 1.000 

 
9Inh .697** .762** .740** .685** .773** .781** .829** .976** 1.000 
M 3.669 3.590 3.715 3.748 3.662 3.871 3.733 3.836 3.807 
SD 0.602 0.604 0.606 0.615 0.616 0.609 0.606 0.638 0.642 
Bartlett's Test of Sphericity = 9612.445 df = 36  p = .000   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.886 
หมายเหตุ ** p < .01 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของโมเดลการวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 10.31 df = 9 p = 0.32582) โดยค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.996 ค่าดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.980 และค่าดัชนีรากท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.016  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน พบว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก โดยมีขนาด
ต้ังแต่ 0.902 ถึง 0.991 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่า R2 หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงรายด้าน พบว่าตัวแปรที่มีค่าความเช่ือมั่น (reliability) มากท่ีสุด คือ ตัวแปรการ
ควบคุมอารมณ์ (0.981) รองลงมาคือ ตัวแปรการปรับเปล่ียน (0.979) และตัวแปรความจ าขณะท างาน (0.968) 
ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรแฝงในโมเดลการวัด
ความสามารถคิดบริหารจัดการตน พบว่าตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก โดยมีขนาดต้ังแต่ 
0.853 ถึง 0.957 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่า R2 หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าความเช่ือมั่นมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม 
(0.917) รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด (0.854) และองค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ 
(0.727) ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2 และภาพ 1 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน 

ตัวแปร 
น้ าหนักองค์ประกอบ 

t R2 

B b(SE) 
องค์ประกอบที่ 1 การคิดเก่ียวกับการรู้คิด     
1.การริเริ่ม 0.902 0.541       0.814 
2. ความจ าขณะท างาน 0.984 0.591(0.014) 42.732** 0.968 
3. การวางแผน/การจัดระบบ 0.973 0.594(0.013) 44.645** 0.947 
4. การจัดระเบียบวัสดุ 0.925 0.573(0.013) 44.109** 0.856 
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5. การตรวจสอบงาน 0.975 0.604(0.015) 41.648** 0.951 
องค์ประกอบที่ 2 การก ากับอารมณ์     
6. การปรับเปลี่ยน 0.989 0.634       0.979 
7. การควบคุมอารมณ ์ 0.991 0.633(0.007) 95.474** 0.981 
องค์ประกอบที่ 3 การก ากับพฤติกรรม     
8. การตรวจสอบตนเอง 0.973 0.595       0.948 
9. การยับยั้ง 0.967 0.589(0.010) 59.256** 0.936 
ตัวแปรแฝง/องค์ประกอบ     
การคิดเก่ียวกับการรู้คิด 0.924 0.924(0.038) 24.384** 0.854 
การก ากับอารมณ์ 0.853 0.853(0.035) 24.600** 0.727 
การก ากับพฤติกรรม 0.957 0.957(0.033) 28.915** 0.917 
หมายเหตุ  ** p < .01 ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
       ไม่รายงานค่า SE และ t เน่ืองจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (constrained parameter) 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของโมเดลความสามารถคิดบริหารจัดการตน 
 

1.3.3 ความเช่ือมั่น ( reliability) พิจารณาจากค่าความสอดคล้องภายใน ( internal 
consistency) ของแบบวัด โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach s Alpha 
coefficient) พบว่าแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.916 เมื่อ
พิจารณาค่าความเช่ือมั่นรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบท่ีมีค่าความเช่ือมั่นสูงสุด คือ องค์ประกอบท่ี 1 
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การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด ( = 0.847) รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม ( = 0.837) 
และองค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ ( = 0.819) เมื่อพิจารณาค่าความเช่ือมั่นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี
ค่าความเช่ือมั่นสูงสุด คือ ด้านการตรวจสอบงาน ( = 0.868) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน/การจัดระบบ 
( =0.836) ด้านการปรับเปล่ียน ( = 0.786) ด้านการริเริ่มและด้านการควบคุมอารมณ์ ( = 0.783) 
ด้านการตรวจสอบตนเอง ( = 0.764) ด้านการยับยั้ง ( = 0.762) ด้านความจ าขณะท างาน ( = 0.752) 
และด้านการจัดระเบียบวัสดุ ( = 0.742) ตามล าดับ 
 
 
2. ระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลการศึกษาระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ในระดับมาก (M=3.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม (M = 3.82) 
รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ (M = 3.80) และองค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด 
(M = 3.67) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการปรับเปล่ียน 
(M = 3.87) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบตนเอง (M = 3.84) ด้านการยับยั้ง (M = 3.81) ด้านการจัด
ระเบียบวัสดุ (M = 3.75) ด้านการควบคุมอารมณ์ (M = 3.73) ด้านการวางแผน/การจัดระเบียบ (M = 
3.72) ด้านการริเริ่ม (M = 3.67) ด้านการตรวจสอบงาน (M = 3.66) และด้านความจ าขณะท างาน (M = 
3.59) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายข้อ
ค าถาม พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถคิดบริหารจัดการ
ตนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อค าถามท่ี 6 จดจ ารายละเอียดในเรื่องท่ีครูสอนได้ ข้อค าถามท่ี 12 จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการท างาน และข้อค าถามท่ี 22 ตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนของงานก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน พบว่านักเรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 3.33 ถึง 4.02 ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แบ่งเวลาในการเรียนและการเล่นอย่างเหมาะสม (M 
= 4.02) และข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ จดจ ารายละเอียดในเรื่องท่ีครูสอนได้ (M = 3.33)  

องค์ประกอบท่ี 2 การก ากับอารมณ์ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นข้อค าถามท่ี 32 มีสติ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีล าบาก เช่น พบเห็นเพื่อนชกต่อยกันรีบ
แจ้งให้ครูทราบ เป็นต้น พบว่านักเรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.44 ถึง 4.07 ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 
(M = 4.07) และข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ มีสติ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีล าบาก เช่น พบเห็นเพื่อน
ชกต่อยกันรีบแจ้งให้ครูทราบ เป็นต้น (M = 3.44)  

องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม พบว่านักเรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ใน
ระดับมากในทุกข้อค าถาม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.67 ถึง 3.96 ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน (M = 3.96) และข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ควบคุมตนเองไม่ให้
กระท าความผิด (M = 3.67) 
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อภิปรายผล 
 1. การสร้างแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน ผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีความสามารถคิด
บริหารจัดการตนของจิเอียและคณะ (Gioia; et al. 2002: 249-257) มาสร้างแบบวัดซึ่งมี 3 องค์ประกอบ 9 
ด้าน โดยเริ่มต้นผู้วิจัยสร้างข้อค าถามท้ังหมด 90 ข้อ ครอบคลุมท้ัง 9 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ เมื่อน าไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจพบว่ามีข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มากกว่า 
0.50 เพียง 45 ข้อ แต่ยังครอบคลุมตามนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีก าหนด โดยผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ตัดข้อ
ค าถามท่ีวัดพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกันออก เพื่อความสะดวกของผู้ตอบและเป็นไปได้ในการน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูล นอกจากนี้ บางข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ แต่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข
หรือตัดท้ิง เนื่องจากอาจจะไม่ได้รับค าตอบท่ีตรงตามความเป็นจริงจากนักเรียน คือ ข้อ 89 ไม่เสพยาเสพติด
หรือจ าหน่ายยาเสพติด แสดงให้เห็นว่าการสร้างข้อค าถามท่ีดีควรมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสม สามารถเป็น
ตัวแทนพฤติกรรมท่ีมุ่งวัด โดยไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนมากข้อ   
 2. ผลการศึกษาระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่าในภาพรวมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถคิดบริหารจัดการตนอยู่ในระดับมาก  
โดยองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์ประกอบท่ี 3 การก ากับพฤติกรรม (M = 3.82) รองลงมา  คือ 
องค์ประกอบท่ี 2   การก ากับอารมณ์  (M = 3.80) และองค์ประกอบท่ี 1 การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด (M = 
3.67) ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน อาจเนื่องมาจากความสามารถคิดบริหารจัดการตนเป็นทักษะ
พื้นฐานของพัฒนาการเด็กตามพัฒนาการขั้นท่ี 4  ความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่ าต้อย (Industry vs. 
Inferiority) และขั้นที่ 5 ความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion) ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีเด็กอยู่ในวัยเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็นรวมถึงการอยากทดลองกระท าในส่ิงท่ีตนเองไม่เคย
กระท ามาก่อน  อีกท้ังการท่ีเด็กได้กระท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้เด็กได้เรียนรู้มีประสบการณ์และเพิ่มทักษะ
ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วเด็กในวัยนี้ต้องการโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเองให้กับ
สังคมได้รับรู้หรือยอมรับเพื่อแสดงความเป็นผู้ใหญ่ ในขั้นนี้บุคคลรอบข้างควรให้ค าปรึกษา ช่วยช้ีแนะ
แนวทางในการด าเนินชีวิตเพราะเป็นช่วงวัยท่ีเด็กเริ่มวางแผนถึงอนาคต การท่ีได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถ
กระท าส่ิงต่างๆ ในขอบเขตอย่างเหมาะสมท าให้เด็กในวัยนี้มีความเช่ือมั่นว่าเขาจะประสบความส าเร็จใน
อนาคต (Erik Homburger Erikson. 1950, 1963 :249-271 )  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัยพบว่าแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพด้าน
ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่น ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ดังนั้นผู้ท่ีสนใจหรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าแบบวัดดังกล่าวไปใช้ในการวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียน เพื่อน า
สารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนให้กับนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถคิดบริหารจัดการตน
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกันในแต่ละองค์ประกอบ ดังนั้นผู้ท่ีสนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนในทุกๆ องค์ประกอบไปพร้อมๆ กัน 
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1.3 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถคิดบริหารจัดการตนแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถคิด
บริหารจัดการตนแก่นักเรียน 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนในการวิจัยครั้งนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง

เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาเรื่องความล าเอียงหรือประเมินเข้าข้างตนเอง ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรน าแบบวัดนี้ไปให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินนักเรียนด้วย มีการประเมินจากหลายๆ 
แหล่ง เช่น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง หรือเพื่อน เป็นต้น เพื่อศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินและเพื่อ
ให้ผลการประเมินตรงกับสภาพที่เป็นจริงมากขึ้น 

2.2 การวัดระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความจ าเป็นต้องสร้าง
แบบวัดท่ีมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพียงเครื่องมือเดียว การวิจัยครั้งต่อไป
ควรน าเครื่องมือลักษณะอื่นมาใช้ในการประเมินร่วมด้วย เช่น แบบวัดเชิงสถานการณ์ เพื่อให้ผลการวัด
สะท้อนสภาพที่เป็นจริงมากท่ีสุด 

2.3 แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เท่ียงตรงเชิงพินิจ (face validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในแบบวัด การวิจัยครั้งต่อไปควรน าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรง
เชิงเกณฑ์สัมพันธ์ (criterion-related validity) ด้วยวิธีการศึกษาความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent 
validity) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีได้จากแบบวัดท่ีสร้างขึ้นกับแบบวัดมาตรฐาน 

2.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถคิดบริหารจัดการตนกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ของนักเรียน เช่น รายได้ของครอบครัว รูปแบบการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว เป็นต้น เพื่อศึกษาว่าปัจจัย
ใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถคิดบริหารจัดการตนของนักเรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดส่ือส าหรับฝึกอบรม เรื่อง พื้นฐาน

กระบวนการขึ้นรูปขวดแก้วแบบโบล์วแอนด์โบล์ว (Blow and Blow) วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าชุดส่ือ
ฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานควบคุมเครื่องขึ้นรูปขวดแก้ว(Glass 
Forming) ของบริษัทอยธุยากล๊าส อินดัสทรี จ ากัด จ านวน 14 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ก่อนเริ่มการอบรมให้ผู้เข้าอบรมทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม จากนั้นจึง
ด าเนินการฝึกอบรมด้วยชุดส่ือท่ีพัฒนาขึ้น และให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจากส่ือแผ่นป้ายแม่เหล็ก เมื่อจบการ
ฝึกอบรมแล้วให้ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อีกครั้งหนึ่ง น าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ
มาค านวณหาประสิทธิภาพของชุดส่ือฝึกอบรม และวัดความก้าวหน้าของการฝึกอบรมโดยใช้สถิติ t-test 

ผลการวิจัย พบว่า ชุดส่ือส าหรับการฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 95.98 และท าให้  
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ : การฝึกอบรม  การพัฒนาส่ือ   กระบวนการขึ้นรูปขวด    
 

Abstract 
The objective of this research is to develop training media on glass forming basics of 

blow and blow process. The researcher has used the constructed Training media to test the 
purposive sampling group of 14 people who are the Glass Forming Operators in Ayutthaya 
Glass Industry Limited Company. Before conduct training, the pretest was provided to the 
testing group or trainees for testing pre-knowledge. Then continue training with the training 
media developed. And practice from the magnetic board media. After the training 
completion, the post test was provided to the trainees to evaluate their achievements. The 
exercises score and posttest was calculated in order to measure the effectiveness of the 
training media. 

The result of evaluation shows that the training media has the effectiveness of 95.98. 
And participants Knowledge gained statistical significant level of .01 
Keywords : training  media development  glass forming process 

Paper ID: ILI 069 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชา

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านการจัดกิจกรรม ด้านครูผู้สอน และด้านส่ือการสอน วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนเพศหญิงกับเพศชาย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 
โรงเรียนวัดนาบุญ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน   ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ 

 กลุ่มประชากรนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดนาบุญ จ านวน 200 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
135 คน วิธีการสุ่มแบบแบ่งขั้นอย่างเป็นระบบ ด้วยการเทียบอัตราส่วนตามระดับช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น 0.05 สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบที (T-Test) และสถิติทดสอบเอฟ (F-Test)  สรุปผลการวิจัย 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเพศหญิงกับเพศชายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียน
วัดนาบุญ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันระหว่างช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 
6 โรงเรียนวัดนาบุญ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ :  ความคิดเห็น , การจัดการเรียนรู้ , คณิตศาสตร์ 

 
Abstract 

This research aim to study and compare opinions Mathematics Learning 
Management of Primary Education 3-6 student at WatNaBoon School Academic year 2560 
3 sides is Activity arrangement, teachers and the media teaching purpose 1) Compare the 
opinions on learning management Mathematics of male and female students Primary 
Education 3-6 student at WatNaBoon School 2) Compare the opinions on learning 
management Mathematics of Primary Education 3-6 student at WatNaBoon School 

Paper ID: ILI070 
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Population 200 students studying at WatNaBoon School Sample 135 students 
method Multi-stage Sampling Research tools The questionnaires were Rating Scale 5 levels 
a confidence value of 0.05 Statistics used in data analysis Frequency, percentage, average 
and standard deviation Test statistics T-Test and F-Test research result 1) Comparison of 
opinions on learning management Mathematics of male and female students  Primary 
Education 3-6 student at WatNaBoon School There was no statistically significant 
difference at the .05 level 2) Comparison of opinions on learning management. 
Mathematics There was no statistically significant difference at the .05 level between the 
students of Primary Education 3-6 student at WatNaBoon School 

Keywords : Opinion , Learning Management , Mathematics 
 
บทน า 

 

ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และพัฒนาเด็กให้มีความเจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ 
ท้ังด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านร่างกาย การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ก าลังคนของแต่ละประเทศ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553   มีสาระส าคัญก าหนดไว้ในหมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรม 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ แล้วถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เพื่อ
ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายให้การจัด
การศึกษาของประเทศเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจสติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถการน าความรู้ ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิต การศึกษาต่อการมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, น. 10) โดยได้
ก าหนดไว้ว่าคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษากลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์แล้ว การท่ีผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นได้แก่ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์การน าเสนอ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, น. 59) 

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในแต่ละช้ันของโรงเรียนวัดนาบุญ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีความแตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ ท้ังด้านการจัดกิจกรรม ด้านครูผู้สอน ด้าน
ส่ือการสอน ท าให้การจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของความส าเร็จของหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ปีการศึกษา 2560 เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาด้าน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเพศหญิงกับ
เพศชาย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเพศหญิงกับเพศชาย          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ แตกต่างกัน 
  2.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันระหว่าง     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท าวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ต าบลล าผักกูด อ าเภอ

ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 200 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ต าบลล าผักกูด อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) จึงได้ ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 135 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งขั้นอย่างเป็นระบบ ด้วยการเทียบอัตราส่วนตาม
ระดับช้ัน 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2, 1 เป็น มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  
จ านวน 25 ข้อ 

โดยท่ีความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึก ขึ้นอยู่กับจิตใจบุคคล โดยอาศัย       
พื้นฐานความรู้  ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และอารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางท่ีชอบ หรือไม่
ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและสามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้   

  คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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  คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมโดยการน าหลักการ ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

ท่ีครอบคลุมท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ บทบาทหน้าท่ีของครูในฐานะผู้สอนและนักเรียนในฐานะผู้เรียน 
ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรม ด้านครูผู้สอน ด้านส่ือการสอน ต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ 

 ด้านการจัดกิจกรรม หมายถึง ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ โดยการน าหลักการต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล โดยอาศัยวิธีการ
สอนหรือเทคนิคการสอน การด าเนินกิจกรรมบรรยากาศในการรู้ เนื้อหา การล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ค านึงถึงความรู้พื้นฐาน ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

 ด้านครูผู้สอน หมายถึง ความคิดเห็นต่อบุคคลท่ีมีหน้าท่ีสอนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ได้แก่ การปฏิบัติงาน บุคลิกภาพในการท างาน เทคนิคการสอน  

 ด้านส่ือการสอน หมายถึง ความคิดเห็นต่อส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีพร้อมจะใช้
ประโยชน์ได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียน
วัดนาบุญ ได้แก่ ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพ ส่ือมีความทันสมัย ส่ือมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิ จัยท่ีเกี่ยงข้องกับความคิดเห็น ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้                       

วิชาคณิตศาสตร์ 
  3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
  3.3 สร้างเครื่องมือการวิจัย  คือ แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้             

วิชาคณิตศาสตร์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด  ผู้วิจัย โดยแบ่ง 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
   1. ด้านการจัดกิจกรรม 
   2. ด้านครูผู้สอน 
   3. ด้านส่ือการสอน 
  ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
โดยให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ระดับความคิดเห็นหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ซึ่งตรง

กับความเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 
   คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยมากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยน้อย 
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   คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียดังนี้        
   4.50 – 5.00  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
   3.50 – 4.49  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก       
   2.50 – 3.49  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง  
   1.50 – 2.49  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับน้อย        
   1.00 – 1.49  หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
แบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ ให้แสดงข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ        

วิชาคณิตศาสตร์  
  3.4 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นจ านวน 25 ข้อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญคืออาจารย์ผู้สอน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข  
  3.5 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นท่ีมีคุณภาพหลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 135 คน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์         

ในด้านการจัดกิจกรรม ด้านครูผู้สอน และด้านส่ือการสอน จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ จ านวน 135 ชุด ดังขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 135 ชุด  
  4.2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับ น ามาวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 135 ชุด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการท าวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการ บันทึกข้อมูล และท าการประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  5.1 วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของนักเรียน โดยใช้ร้อย 
  5.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียน                      

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนเพศหญิงกับเพศชาย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ โดยการทดสอบที (T-Test 
Independent) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนเพศหญิงกับเพศชาย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ โดยการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ถ้าพบความแตกต่าง จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีของ
แอลเอสดี (LSD’s Method) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.5 สังเคราะห์ความคิดเห็น จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 พร้อมน าเสนอ 
ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียน                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ปีการศึกษา 2560 สามารถน าผลมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปของนักเรียน 
 

สถานภาพทั่วไปของนักเรียน จ านวน (n  =135) ร้อยละ 
1  .เพศ  
 

 
ชาย 
หญิง 

 
72 
63 

 
53.3 
46.7 

2  .ระดับช้ัน   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
20 
41 
37 
37 

 
14.8 
30.4 
27.4 
27.4 

รวม 135 100 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 135 คน ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชายร้อยละ 53.3 รองลงมาผู้หญิงร้อยละ 46 .7 นักเรียนมากท่ีสุดอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อย
ละ 30.4 รองลงมาอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 27.4 
 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3-
6 โรงเรียนวัดนาบุญ 

ด้าน x  SD ระดับความคิดเห็น 
1 .การจัดกิจกรรม 
2  .ครูผู้สอน  
3  .ส่ือการสอน  

4.19 
4.39 
4.32 

.53 

.49 

.60 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.30 .46 มาก 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าโดยรวม  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อด้านทุกด้านมีระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ
ครูผู้สอน ค่าเฉล่ีย 4.39 รองลงมาด้านส่ือการสอน ค่าเฉล่ีย 4.32  
 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
โรงเรียนวัดนาบุญ  จ าแนกตามด้านการจัดกิจกรรม 

ด้านการจัดกิจกรรม x  SD ระดับความคิดเห็น 
1 . การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
2  . เนื้อหามีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 

เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
3 . มีการน าเข้าสู่บทเรียน และการสรุปบทเรียน 
4  . การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้พัฒนา

4.18 
4.00 

 
4.24 
4.41 

.92 

.91 
 

.99 

.96 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
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ตนเอง 
5 . มีการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ และทักษะในการ

แก้ปัญหา 
6 . ครูเตรียมความพร้อมก่อนลงมือสอน 
7 . กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมี 

มนุษยสัมพันธ์และความสามัคคี 
8. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
9. การเรียนการสอนล่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น า 
และกล้าแสดงออก 
10. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียน 

 
4.40 

 
4.36 
4.12 

 
3.89 

 
4.08 

 
4.23 

 
.81 

 
.89 
.91 

 
3.89 

 
4.08 

 
4.23 

 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.19 .53 มาก 
จากตารางท่ี 3 นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรม  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อด้านการจัดกิจกรรมทุกข้อมีระดับเห็นด้วย
มากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้พัฒนาตนเอง 
ค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา คือ มีการสอนให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ และทักษะในการแก้ปัญหา ค่าเฉล่ีย 
4.40 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
โรงเรียนวัดนาบุญ  จ าแนกตามด้านครูผู้สอน 

ด้านครูผู้สอน x  SD ระดับความคิดเห็น 
1 . ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนเป็นอย่าง

ดี 
2 . ครูใช้เทคนิคการสอนหลากหลายวิธีเร้าความสนใจ 
3 . ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
4 . ครูสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 

4.60 
 

4.41 
4.39 
4.06 

.73 
 

.79 

.96 
1.06 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 
มาก 

5 . ครูมีความรับผิดชอบต่อการสอน และตรงเวลาหัวข้อ 
6 . ครูแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 

4.28 
4.77 

 

.89 

.50 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

ด้านครูผู้สอน x  SD ระดับความคิดเห็น 
7 . ครูมีการเอาใจใส่ และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกคน 
8 . ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
9 . ครูพูดจาสุภาพเหมาะสม 
10 . ครูมีความสามารถควบคุมช้ันเรียนได้ 

4.52 
4.39 
4.33 
4.13 

.77 

.84 

.87 

.93 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.38 .49 มาก 
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จากตารางท่ี 4  นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นด้านครูผู้สอน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อด้านครูผู้สอน มีระดับเห็นด้วย 2 ระดับ คือมากท่ีสุด 
และมาก ระดับมากท่ีสุด คือ ครูแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมตามกาลเทศะ ค่าเฉล่ีย 4 .77 รองลงมา คือ      
ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนเป็นอย่างดี ค่าเฉล่ีย 4 .60 ระดับมาก คือ ครูใช้เทคนิคการ
สอนหลากหลายวิธีเร้าความสนใจ ค่าเฉล่ีย 4 .41 รองลงมา คือ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น และ ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.39 
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
โรงเรียนวัดนาบุญ  จ าแนกตามด้านส่ือการสอน 

ด้านสื่อการสอน x  SD ระดับความคิดเห็น 
1 . ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพสามารถใช้กับนักเรียนได้ 
2 . มีส่ือการสอนต่าง ๆ หนังสือ และเอกสารที่ทันสมัย 
3 . ส่ือการสอนเหมาะสมกับนักเรียน 
4 . มีส่ือการสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
5 . สภาพห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.47 
4.39 
4.39 
4.21 
4.13 

.80 

.74 

.84 

.97 
1.14 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.31 .60 มาก 
 จากตารางท่ี 5 นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นด้านส่ือการสอน ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อด้านการจัดกิจกรรมทุกข้อมีระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ   
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ส่ือการสอนมีประสิทธิภาพสามารถใช้กับนักเรียนได้ ค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมา คือ 
มีส่ือการสอนต่าง ๆ หนังสือ และเอกสารท่ีทันสมัย และส่ือการสอนเหมาะสมกับนักเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากัน 
4.39 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ จ าแนกตามเพศ 

เพศ x  SD t Sig 
ชาย 
หญิง 

4.24 
4.37 

.42 

.51 
-1.555 .544 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 -  6 โรงเรียนวัดนาบุญ จ าแนกตามเพศ ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ จ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น ชั้น ป .3 ชั้น ป .4 ชั้น ป .5 ชั้น ป .6 Sig F 
ชั้น ป .3 - .080 -. 136 -. 223 .113 2.027 
ชั้น ป .4 - - -. 144 -. 231   
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ชั้น ป .5 - - - -. 087   
ชั้น ป .6 - - - -   

*P < 0.05 
 จากตารางท่ี 7 พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ จ าแนกตามระดับช้ัน ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 โรงเรียนวัดนาบุญ ปีการศึกษา 2560 สามารถน าผลมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก                           
เมื่อพิจารณารายข้อด้านทุกด้านมีระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือครูผู้สอน ค่าเฉล่ีย 
4.39 รองลงมาด้านส่ือการสอน ค่าเฉล่ีย 4.32 และด้านการจัดกิจกรรม 4.31 ท้ังนี้เป็นเพราะว่านักเรียน
ได้รับความรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนวัดนาบุญ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ท าให้มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัมพาพร นพรัตน์ 
(2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
อุปกรณ์และสถานท่ี ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเพศชาย มี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็น 4.24 กับเพศหญิง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น 4.37 เมื่อท าการทดสอบทางสถิติ พบว่า 
นักเรียนเพศชายกับนักเรียนเพศหญิง  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ไม่มีความแตกต่างกัน  
  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน
ระหว่างช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 โรงเรียนวัดนาบุญ ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อัมพาพร นพรัตน์ (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556  จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และสถานท่ี ด้านการวัดและประเมินผล เมื่อท าการเปรียบเทียบใน
คณะท่ีต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556 ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ควรค้นหาวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของ
นักเรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
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 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ 
 3. ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาอื่นๆ นอกจากวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. ควรเปรียบเทียบเรื่อง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ กับโรงเรียนหลาย
โรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  

The comments of community professional learning (PLC) of teachers 
Angthong Pattamarotwitayakom school Ang thong province.  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม ที่มีต่อชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จ าแนกตามเพศ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
จ าแนกตามประสบการณ์การสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จ านวน 150 คน  เครื่องมือท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05  2)ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ของครู  จ าแนกตามประสบการณ์การสอน ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 
 

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to compare the opinions of teachers in 

Angthong school, Angthong to the community of professional learning (PLC) classified by 
sex   2) to compare the opinions of teachers in Angthong school, Angthong to the 
community of professional learning (PLC) classified by classified by teaching experience. 3) 
to compare the opinions of teachers in Angthong school, Angthong to the community of 
professional learning (PLC) classified by education of teachers. The sample used in this 
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study is 150 Angthong Pattamarotwitayakom School. The instrumental in this study was 
questionnaire with rating scales 5 levels.  

The research findings were as follows: 1) opinions on the community of professional 
learning (PLC) of teachers classified by sex is not different at significance .05,   2) opinions 
about the professional learning community (PLC) of teachers classified by learning 
experience is not different at significance .05,   
3) opinions about the professional learning community (PLC) education of teachers 
classified by education of teachers is not different at significance .05. 
  
Keywords: Community of Professional Learning (PLC) 
 

บทน า 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้เด็กท่ีเกดิ

ในยุคสมัยใหม่มีความแตกต่างไปจากเด็กยุคศตวรรษท่ี 19 - 20 ซึ่งองค์กรระดับชาติ “เครือข่ายทักษะ
ศตวรรษท่ี 21” ให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียน
การสอนส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีรูปแบบและวิธีการท่ีเปล่ียนแปลง ท้ังความรู้และวิทยาการ
ใหม่ๆ จึงต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ 
Thailand 4.0 เป็นกระบวนการพัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีเกิดจากการร่วมมือกันของครูและ
ผู้บริหารในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษาท้ังระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง    

ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC หรือ"ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่างกับศตวรรษที่ 20 การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับยุค
ปัจจุบัน 
จึงเป็นในรูปแบบผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยการลงมือท า เน้นความร่วมมือ และเรียนกันเป็นทีม ครูจึงต้องมี
หน้าท่ีอ านวยให้เกิดการเรียนรู้ รูปแบบการท างานของครูจึงต้องเปล่ียนเป็นการท างานเป็นทีม ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน  ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของครูในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ท่ีมีต่อชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีมีเพศ
ต่างกัน  
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2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ตาม
ประสบการณ์การสอน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีต่างกัน 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1.เพศของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แตกต่างกัน 

2.ประสบการณ์การสอนของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) แตกต่างกัน 

3.ระดับการศึกษาของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร คือ คณะครูในโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 150 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie
และ Morgan (1970) และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified random sampling) 
 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

   ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ซึ่งมี
ล าดับข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
   2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
   3. สร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC)   
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเนื้อหาของแบบสอบถาม   

แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป จ านวน 5 ข้อ  ตอนท่ี 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวม
ท้ังหมดจ านวน 36 ข้อ โดยมีแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 

1. ด้านองค์ประกอบของชุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
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2. ด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ   
3. ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
4.ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้    
ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่นๆท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  ลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของความคิดเห็นได้ดังนี้ 

5 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
3 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 
1 หมายถึงมีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

     1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย
การสรุปเนื้อหาด้วยแผนท่ีความคิดจากเอกสารต่างๆเช่นหนังสือบทความงานวิจัยท้ังไทยและต่างประเทศ
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
     2. น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนท่ีความคิดมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
     3.ก าหนดตัวบ่งช้ีและประเด็นท่ีจะสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด 
     4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา 
     5. ปรับปรุงเครื่องมือตามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ 
     6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นชอบของผู้เช่ียวชาญและน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ านวน 150 ชุด 
และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวนร้อยละ 100  แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และ ส่วนท่ี 3  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ    โดยวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
         ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  ประสบการณ์สอน การศึกษา  ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 
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    ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทอง                
ปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ใช้การวิเคราะห์               
หาค่าเฉล่ีย (X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

    ค่าเฉล่ีย        แปลความหมาย 
    4.50 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
    2.50 – 3.49  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
    1.00 – 1.49  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
   ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่า ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

   ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
จังหวัดอ่างทอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ใช้การทดสอบค่าที(t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัย ได้แก่ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  จ านวน 150 คน ซึ่งมีข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คือ เพศ  ประสบการณ์สอน  การศึกษา ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์การสอน วุฒิการศึกษา  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
   1.1 ชาย 55 36.70 
   1.2 หญิง 95 63.30 
รวม 150 100 
2. ประสบการณ์การสอน   
    2.1 น้อยกว่า 6 ปี 38 25.30 
 2.2 6-10 ปี 46 30.70 
 2.3 11-15 ปี 31 20.70 
 2.4 16-20 ปี 26 17.30 
    2.5 20 ปีข้ึนไป 9 6.00 

รวม 150 100 
3. ระดับการศึกษา   
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    3.1 ปริญญาตรี 99 66.00 
 3.2 ปริญญาโท 50 33.30 
 3.3 ปริญญาเอก 1 0.70 

รวม 150 100 
 

จากตารางท่ี1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.30 ท่ีมีประสบการณ์การสอน                 
อยู่ในช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ ประสบการณ์การสอนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 6 ปี                   
คิดเป็นร้อยละ 25.30 และน้อยท่ีสุดคือ ประสบการณ์การสอนในช่วง 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.00                   
โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.00 และน้อยท่ีสุด                  
อยู่ในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.70 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  โดยแบ่งแบบสอบถามออก   
เป็น 4 ด้านได้แก่  ด้านองค์ประกอบของชุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่                 
การปฏิบัติ  ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และ ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้    
ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นโดยรวม 4 ด้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
ด้านที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
( ) (S.D) แปลผล 

1. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3.70 .32 มาก 
2. การน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ 3.72 .28 มาก 
3. แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู ้ 3.71 .27 มาก 
4. ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3.73 .35 มาก 

 รวม 3.72 .27 มาก 
 
จากตารางท่ี 2  พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละด้าน ท่ีครูโรงเรียน
อ่างท่องปัทมโรจน์วิทยาคมตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) เมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่า ท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (  = 3.73) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (  
= 3.70) 
  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่า ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจ านวนผู้ตอบข้อเสนอแนะในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม   
ท่ี ข้อเสนอแนะอื่นๆ ความถ่ี (F) ร้อยละ (%) 
1 ควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง  22 14.67 
2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลว่ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) เมื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว                   
4 2.67 

X

X

X X
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มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร 
3 เมื่อให้อบรมครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการชุมชน                    

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรอมรมให้กลุ่มสาระท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้    

7 4.67 

 รวม 33 22 
 
จากตารางท่ี 3  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในส่วนท่ี 3                  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า ควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง                
(ร้อยละ 14.67) เมื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร และเมื่อให้อบรมครู
ท้ังโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรอมรมให้กลุ่มสาระท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้ (ร้อยละ 4.67)  และ ควรมีการนิเทศ ติดตามผลว่า
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ร้อยละ 2.67)  
 
  ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใช้การทดสอบค่าที(t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู               
จ าแนกตามเพศ 
รายการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

 
N  S.D. T Sig 

        เพศชาย 55 0.83 .26 -.356 .834 
        เพศหญิง 95 3.72 .28 -.363  
 
จากตารางท่ี 4  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  จ าแนกตามเพศ   
ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน 

 Df Mean Square F Sig 
     Between Groups 
     Within Groups 

4 
145 

.109 

.074 
.109 

 
.979 

 
    Total 149    
 

X
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จากตารางท่ี 5  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตาม    
ระดับการศึกษา 

 Df Mean Square F Sig 
     Between Groups 
     Within Groups 
     Total 

2 
147 
149 

.001 

.073 
 

.008 .992 

 
จากตารางท่ี 6  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทอง
ปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 
  1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
63.30 ท่ีมีประสบการณ์การสอน อยู่ในช่วง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ ประสบการณ์การสอน
อยู่ในช่วงน้อยกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.30 และน้อยท่ีสุดคือ ประสบการณ์การสอนในช่วง 20 ปีขึ้นไป                 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.00                 
และน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.70 
  2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละด้าน ท่ีครูโรงเรียนอ่างท่อง
ปัทมโรจน์วิทยาคมตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้                   
(  = 3.73) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (  = 3.70) 

3. ความคิดเห็นด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) โดยส่วนใหญ่              
อยู่ในระดับมาก (  = 3.70) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พันธกิจการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยวางการปฏิบัติร่วม
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (  = 3.83) รองลง คือตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองและของงานจนเกิดเป็นคุณค่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.80) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด           
คือ ท่านมีวิสัยทัศน์ร่วม สามารถมองเห็นภาพเป้าหมาย เส้นทางและ  ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับ 
ปานกลาง(  = 3.43) 
   4. ความคิดเห็นด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (  = 3.72) 
โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การมีกระบวนการจัดกลุ่มปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้  (  = 3.80) และ
สืบค้น เสาะหาวิธีการแก้ไขปัญหา/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จ (  = 3.80) 

X

X X

X
X

X

X
X

X
X
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  5. ความคิดเห็นด้านแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้    ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (  = 3.71)     
โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ระบุเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียน (  = 3.80) ระบุขอบเขตความรู้ชัดเจน     
(  = 3.80) และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ (  = 3.80)  
  6. ความคิดเห็นด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (  = 3.73)               
โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถท าให้ความรู้สึกโดดเด่ียวในการสอนของครูลดลง (  = 3.80) และ
ร่วมกันรับผิดชอบงานกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน (  = 3.80)   
  7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
  8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตามประสบการณ์
การสอน ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
  9. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
  10. คิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ                 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่า  
   1) ควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง จ านวน 22 คน (ร้อยละ 14.67)  
   2) เมื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร และ                 
เมื่อให้อบรมครูท้ังโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ควรอมรมให้                   
กลุ่มสาระท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.67)    
   3) ควรมีการนิเทศ ติดตามผลว่ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.67) 
  ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
   1. ผู้วิจัยควรมีความรู้พื้นฐานหรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
  2. โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ ทรัพยากร งบประมาณท่ีเอื้อตอการเรียนรู รวมท้ังสนับสนุน
และกระตุนใหครูมีการเรียนรรูวมกัน ในกลุมชุมชนแหงการเรียนรเูชิงวิชาชีพ 
   3. ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ท าใหเกิดความรวมมือในการท างานเปนทีม 
   4. รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาท่ีจะใช้ในการปรับกลยุทธ์ PLC                    
เพื่อการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   1. ควรมีการวิจัยความคิดเห็นโรงเรียนอื่นๆท่ีได้รับการอบรมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้            
ทางวิชาชีพ (PLC) แล้ว  
   2. การศึกษาเกี่ยวกับ PLC จะส่งผลสู่การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ เช่น PLC ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง และ PLC ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
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 ในการจัดท าวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ฉบับนี้ได้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ด้วยได้รับค าแนะน าและตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประนอม  พันธ์ไสว อาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดทางต่างๆ  
เพื่อประโยชน์ ในการจัดท าการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ท าให้งานวิจัยนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอขอบพระคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา                        
และวัฒนธรรม ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูล และช่วยเหลือในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนๆ ท่ีให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
จนกระท่ังการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และรวมถึงผู้ท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ณ ท่ีนี้ด้วย ขอขอบพระคุณ
อย่างสูง 

ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล นางสาวสุนิสา เนรจิตร์  
หน่วยงาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
ความเช่ียวชาญ ครู 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องแสงและการ
มองเห็น ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  และ 3)ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนบ้านวังรัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จ านวน 13 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test  

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  2) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกอ่นกับหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5Eพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และ  

3)ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E, ความพึงพอใจ  
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Abstract 
The purpose of this research were 1) to study science learning achievement of 

grade 4 students when using learning management 5E-inquiry method, 2) to compare 
science learning achievement of Grade4 students in the topic of Light and Vision between 
before and after learning management by using 5E-inquiry method and 3)to study 
student’s satisfaction on learning management by using 5E- inquiry method. 
 The sample in this study were 13 students who are studying in grade 4, in the 1st 
semester of year 2017 at Ban Wang Rak school, Kanchanaburi primary educational service 
area office 2.  The tools used were learning management plan by using 5E-inquiry method, 
test of science learning achievement with 4 alternatives and satisfaction questionnaire. The 
data analysis used in this study were mean, S.D. , and T-Test. 

 The result found that:  1) students got 80% higher test results of science 
learning achievement after applying learning management by using 5E-inquiry method 2) 
when compare science learning achievement of students in the topic of Light and Vision 
the achievement after learning management by using 5E-inquiry method were higher than 
before learning with 0.1 of statistics significance, 3) student’s satisfaction on learning 
management by using 5E- inquiry method were in satisfaction at high level.  

Keywords : achievement , 5E-inquiry method, satisfaction 

 
บทน า 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศและได้รับการคาดหวังให้ท าหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมและเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศ(ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรง
ศึกษาธิการ,2558, หน้า 1)  และการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน
ช้ันเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และ
คุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  และน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 1-2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการแล้ว ยังหวังผลให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
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อิสระจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงได้เปล่ียนแปลงจากหลักสูตรท่ีเน้นเนื้อหามาเป็นหลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการ
โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้แสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 
1) 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ าในเรื่องแสงและการมองเห็น  เพราะปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามครูผู้สอนยังคงให้ความส าคัญกับเนื้อหา มากกว่ากระบวนการให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ฝึกการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังคงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  สาเหตุอาจมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท้ัง ๆ ท่ีกระบวนการทา
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้ (กรมวิชาการ. 2544 ก : 219) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การสืบสอบหาความรู้ได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ท าให้ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ท าให้สามารถสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีการก าหนดประเด็นปัญหาหรือ
ต้ังสมมติฐานขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่อตรวจสอบหรือสืบค้นหาคาตอบตามสมมติฐาน
นั้น ซึ่งจากความหมายและล าดับข้ันตอนข้างต้น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่ง
ผู้เรียนสามารถเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผู้เรียน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น
วิธีการสอนท่ีเหมาะแก่การน ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รวมท้ังแนวคิดของการจัดการ
เรียนรู ้และการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ที่พบในโรงเรยีน ท าให้
ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E ท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งผลท่ีได้รับจาก
การศึกษาจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็นของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ5E 

สมมติฐานของการวิจัย  
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 

80 เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีขันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านวังรกั   
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ีภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 13 คน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  
2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็น 
2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อใชพ้ัฒนาการวิจัย 
            1  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  

1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

  1.2 ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้น
สร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล  

  1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการ
พัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะนาของผู้เช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ( แบบทดสอบก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง)  

  2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยข้อคาถามท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง แสงและการมองเห็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก รวมจ านวน 30 ข้อ  
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  2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ การให้คะแนนผู้วิจัยจะตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 

3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
  3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึง

พอใจ  
  3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

5E 
วิธีด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในช่ัวโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นเตรียมการทดลอง และขั้นการทดลอง 

1. ขั้นเตรียมการทดลอง ใช้เวลาท้ังส้ิน 2 สัปดาห ์โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 จ านวน 

13 คน 
1.2 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้แบบ 5E และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
1.3 ช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วกระบวน
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2. ขั้นการทดลองขั้นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบ้านวงัรัก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 คน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ี 4 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องแสงและการมองเห็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน 
ท้ังหมด 30 ข้อ  ( เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบหลังการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E แต่เรียงสลับกัน) เพื่อน าคะแนนท่ีได้เก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

2.2 ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
6 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 50 นาที โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 แผน 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6 ตามลาดับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยาย
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ความรู้ และขั้นประเมินผล ทาการสอนตามรายละเอียดของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ดังตารางท่ี 1 

2.3. หลังการทดลองผู้วิจัยด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพแล้ว ซึ่งมีข้อค าถามท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงและการมองเห็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน ท้ังหมด 30 ข้อ 
เพื่อน าผลการทดสอบท่ีได้มาท าการศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังทดลอง และน าผลนี้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
5.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับ

การจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 
คะแนนแล้วน า คะแนนสอบท่ีนักเรียนแต่ละคนท าได้เก็บไว้ รวม 30 คะแนน  

5.2 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้แบบ 5E  

5.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ให้แก่นักเรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผน  

5.4 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ซึ่งมีข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
แสงและการมองเห็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน ท้ังหมด 30 ข้อ (เป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกับก่อนการทดลองแต่ เรียงข้อสลับกัน )  

5.6 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E มีผล
ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หรือไม่  โดยท าการทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านวังรัก จ านวน 13 คน รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง ตาราง
2 
 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
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การทดลอง  
N 

 
X 

 
A 

 
SD. 

 
   

 

 
    

 
t 

 
P 

ก่อนใช้การสอน 
แบบ 5E 

13 11.692 38.974 1.494  
166 

 
2134 

 
15.30** 

 
.000 

หลังใช้การสอน 
แบบ 5E 

13 24.462 81.538 1.391 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉล่ีย ร้อยละคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์

ทางการ เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E มีค่าเท่ากับ 11.692 38.974  และ 1.494 ตามล าดับ และหลังจากใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้แบบ 5E มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์เท่ากับ 24.461  81.538 และ 1.391 ตามลาดับ  

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลัง การทดลองพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 เมื่อ
พิจารณาร้อยละคะแนนเฉล่ีย พบว่ามีค่าสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่ามีค่าลดลงจาก 1.494 เป็น 1.391 แสดงว่าการกระจายของคะแนนมีค่าลดลง นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ของประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านวังรัก จ านวน 13 คน รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏดังตาราง 3 
 

 

 

ตาราง 3 ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

 
ข้อท่ี 

 
รายการ X SD. ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านบรรยากาศ 

1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 4.46 0.52 มาก 
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2 บรรยากาศของการเรียนท าให้นัก เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 

4.00 0.71 มาก 
3 บรรยากาศของการเรียนท าให้นัก เรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน 4.85 0.38 มากท่ีสุด 
4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนท า

กิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.54 0.52 มากท่ีสุด 
5 บรรยากาศของการเรียนท าให้นักเรียนเกิดความคิดท่ี

หลากหลาย 
4.69 0.63 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.51 0.55 มากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรมการเรียน 

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
4.38 0.51 มาก 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน
ความรู้ความคิด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.38 0.51 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 

4.62 0.51 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น 
4.77 0.44 มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามาก
ขึ้น 

4.54 0.66 มากท่ีสุด 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.23 0.60 มาก 
  เฉล่ีย 4.56 0.46 มากท่ีสุด 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.46 0.52 มาก 
2 การจัดการเรียนรู้ท าให้จ าเนื้อหาได้นาน 4.15 0.38 มาก 
3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้วยตนเองได้ 
4.85 0.38 มากท่ีสุด 
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4 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้
ในวิชาอื่นๆ 

4.69 0.48 มากท่ีสุด 
5 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดท่ี

สูงขึ้น 
4.15 0.38 มาก 

6 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
4.54 0.52 มากท่ีสุด 

7 การจัดการเรียนรู้ท าให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น 
4.31 0.48 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.47 0.45 มาก 

เฉล่ียโดยรวม 4.51 0.49 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E พบว่าคะแนนเฉล่ียโดยรวม 4.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันค่อนข้างสูง ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการ
เรียนมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 4.6  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  รองลงมาคือความพึงพอใจด้าน
บรรยากาศ  4.51 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.47 51 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ตามล าดับ 
 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 80 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนหรือครูประจ าช้ัน สามารถน าผลจากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์มากขึ้น และน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนในระดับช้ันต่างๆได้ 
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3. ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ในตัวแปรอื่น ๆ เช่น เจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เป็น
ต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม

โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1)เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 2)เพื่อเปรียบเทียบเจต
คติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศต่างกัน 3)เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีระดับช้ันต่างกัน 4)เพื่อเปรียบเทียบเจต
คติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 270 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามวัดเจต
คติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การผลการวิจัย 1)เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย พบว่ามี
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 2)เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 3)เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามระดับช้ัน มีความแตกต่างกันท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 4)เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
ค าส าคญั : เจตคติ, วิชาวิทยาศาสตร์  
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Abstract 
The objectives of the research on attitude toward science subjects of primary 

school students in Mae lay School under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational 
Service Area Office 2, were 1) to study the attitudes towards science subjects of primary 
school students 2) to compare the attitudes towards science subjects of primary school 
students with different sex. 3) to compare the attitudes towards science subjects of 
different level or grade of primary school students. 4) to compare the attitudes towards 
science subjects of primary school students with different school sizes. The sample were 
270 primary school students who studied science first semester of the academic year 
2016. The tool that used in this study was a questionnaire to measuring attitudes toward 
science with 5 rating Scale level 
 The result found 1) the attitudes towards science were at the level of agreement in 
average. 2) the attitude towards science of primary school students by sex, there were 
significant differences at .05 level.3) the attitudes towards science subjects of primary 
school students classified by grade level were also significant differences at .05 level. 4) 
the attitude toward science subjects of primary school students by size of school were no 
statistically significant difference at .05 level. 

 
บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของทุกคน ท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิต
ต่าง ๆ ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากในทาง
กลับกันเทคโนโลยีก็ส่วนส าคัญมากท่ีจะให้มี การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ ์ 
มีทักษะท่ีส าคัญในการ ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ ตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบ  
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการท่ีนักเรียนเป็นผู้คิดลงมือ
ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ท้ังการท ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบ การทดลองห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยค านึงถึงวุฒิภาวะประสบการณ์
เดิม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกัน  
 จากการทดสอบเก็บคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายกลุ่มโรงเรียนแม่
เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 พบว่า นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนสูง 
มักจะท าคะแนนได้สูงทุกครั้ง ในขณะท่ีนักเรียนซึ่งมีคะแนนต่ าก็มักจะสอบได้คะแนนต่ าและสอบไม่ผ่านเกณฑ์
เสมอ ความรู้สึกชอบ พอใจ หรือความเบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ น่าจะมีผลต่อระดับคะแนน หรือผล
การเรียนของนักเรียนแต่ละคนดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเจตคติต่อการเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
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ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  พรรณวิไล ชมชิด. (2557 : 96) กล่าวว่า เจตคติเป็นเรื่องของความรู้สึก ท่ีแสดงออกถึงความพึง
พอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ส่งผลท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีต่างกันตามเจตติ
ของแต่ละบุคคล ค่านิยมและบุคคลรอบข้างก็มีอิทธิพลต่อเจตคติของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ท าให้เจคติเป็น
เรื่องท่ีส าคัญท่ีควรสร้างให้กับผู้เรียน เนื่องจากว่าถ้าหากผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้จะท าให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีด้วยเช่นกัน ท าให้เจตคติจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้เช่นกัน ดังนั้นเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ส่งผลท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีต่างกันตามเจตติของแต่ละบุคคล ค่านิยมและบุคคล
รอบข้างก็มีอิทธิพลต่อเจตคติของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ถ้าหากผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีด้วยเช่นกัน  ท าให้เจตคติจึงเป็นเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญในการ
จัดการเรียนรู้ 
 อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์ (2559) กล่าวว่า เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซึ่งบุคคล
พร้อมท่ีจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ความสนใจ ความชอบ การเห็น 
ความส าคัญและคุณค่า ดังนั้น เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ความรู้
เชิงประมาณค่า และ แนวโน้มท่ีนักเรียนจะตอบสนองในทิศทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้คือ ด้าน
ความรู้ ด้านความรู้สึก ด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม ท่ีมีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน เนื้อหา
และประโยชน์ท่ีได้รับ ภายหลังจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2, 1 เป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ตามล าดับ  
 ปิยนุช ไชยพร (2559) วิจัยวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ในห้องเรียนฟิสิกส์ของครูกับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์) พบว่า การพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้
ตามสภาพท่ีเป็นจริง มีความสัมพันธ์กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ในเชิงบวกท้ัง ด้าน โดยมีค่า r อยู่ระหว่าง 
0.12-0.44 และ R2 ในสภาพท่ีเป็นจริงครั้งท่ี 1 มีค่า 8% และในสภาพท่ีเป็นจริงครั้งท่ี 2 มีค่า 57% ทา ให้
สามารถพยากรณ์ได้ถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ในแนวทาง
ท่ีดีเมื่อน ามาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์  (2559) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ี
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างจากนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น นักเรียนมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนท่ี
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1  เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่
เล่ย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ท่ีมีเพศต่างกัน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ท่ีมีระดับช้ันต่างกัน 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ระดับเห็นด้วย 
 2.  นักเรียนเพศชายและเพศหญิงในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 
 3.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี4, ประถมศึกษาปีท่ี5 และประถมศึกษาปีท่ี6 ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต2 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 
 4.  นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี ้

1 ประชากรการที่ใช้ในการท าวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 675 คน 

2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การท าวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้โรงเรียนประถมในกลุ่มแม่แล่ย์ มีท้ังหมด 10 โรงเรียน โดยมีการค านวณขนาดของ
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กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเทียบประชากรจากตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ในการประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากร ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจริงใช้ตัวอย่าง 270 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างการ
ทดลอง โดยการแบ่งโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะศึกษาและได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี ้โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว  ,โรงเรยีนขนาด

กลาง คือ โรงเรียนบ้านหินดาด  และ โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนบ้านปางสุด  
3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

 การสร้างแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีล าดับข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ 
3.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
3.3 สร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์เครื่องมือท่ี

ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน  
3.4 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นจ านวน 30 ข้อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญคืออาจารย์ผู้สอน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรง จากนั้นน ามาปรับปรุง  
3.5 น าแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยจ านวน 270 คน 

4 การรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย ในด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า 
จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2  จ านวน 270 ชุด ดังขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 แจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน 270 ชุด  

 4.2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับ น ามาวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 270 ชุด 
5 การวิเคราะห์ข้อมูลการท าวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการ บันทึกข้อมูล และท าการประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
 5.1 เพื่อการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม

โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruene: IOC) และเพื่อหาผลการประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และน าเสนอในตารางประกอบการบรรยาย  
  5.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตาม 
เพศ ระดับช้ัน และขนาดโรงเรียน โดยใช้สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
(Inferential Statistics)  ค่า t-test  แบบ Independent และน าเสนอในตารางประกอบการบรรยาย และ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test  หรือ One Way ANOVA) ทดสอบตามวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต2 ท่ีมีระดับช้ัน และขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ด้วยค่า F-test และน าเสนอในตารางประกอบการ
บรรยาย   
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่
เล่ย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปราย
ได้ดังนี้  
  จากการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึก รองลงมาคือด้านองค์ประกอบทางด้านแนวโน้ม ในเชิง
พฤติกรรมหรือการกระท า และด้านองค์ประกอบด้านความรู้ ตามล าดับ ดังตารางท่ี1 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต2 
 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ x  S.D. ระดับ 
1. ด้านความรู้ 3.86 .60 เห็นด้วย 
2. ด้านความรู้สึก 3.93 .65 เห็นด้วย 
3. ด้านแนวโน้ม ในเชิงพฤติกรรมหรือ

การกระท า 
3.88 .64 เห็นด้วย 

รวม 3.89 .57 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 1  พบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2 พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย  ( x =3.89, S.D.=.57    )เมื่อพิจารณาท้ัง  3 ด้านจะอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึก  ( x =3.93, S.D.=.65   )และรองลงมาคือด้านองค์ประกอบทางด้าน
แนวโน้ม ในเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า ( x =3.88, S.D.=.64) 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามเพศชาย
กับเพศหญิง พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 
ชาย 3.79 .59 -3.40 .00* 
หญิง 4.02 .51   

หมายเหตุ   * หมายถึง มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตารางท่ี 2  พบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามเพศชาย
กับเพศหญิง มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามระดับช้ัน 
พบว่ามีความแตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามระดับช้ัน 
 

ระดับชั้น df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 2 1.53 4.84 .01* 
Within 267 .32   
Total 269    

หมายเหตุ   * หมายถึง มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตารางท่ี 3  พบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตาม
ระดับช้ัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 4. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ไม่มีความ
แตกต่าง  ดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน 
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ขนาดโรงเรียน df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 2 .53 1.627 .20 
Within 267 .32   
Total 269    

 
 จากตารางที่ 4  พบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้อยากให้มีการทดลองและท ากิจกรรมเป็นประจ า  อยากเรียน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ครูสอนดี สนุกสนาน  อยากให้มีการใช้ส่ือประกอบการสอนมากขึ้น และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่
เล่ย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่าง 270 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ57.00 เพศ
หญิง ร้อยละ43.00 อยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ35.90 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ
35.20 และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ28.90 ตามล าดับ และศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อย
ละ58.50 โรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ26.30 และโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ15.20 ตามล าดับ  
 2. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ) x =3.89, 
S.D.=.57(  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  

2.1 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียน
แม่เล่ย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกด้านความรู้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x =4.29, S.D.=.98  )รองลงมาการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียน 
เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการด ารงชีวิต  ( x =4.20, S.D.=.94   )และการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ช่วยให้
นักเรียนเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ( x =4.01, S.D.=1.02  )ตามล าดับ  

 2.2 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียน
แม่เล่ย ์สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกด้านความรู้สึก โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือนักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาวิทยาศาสตร์    ( x =4.11, S.D.=.98   )รองลงมา นักเรียนชอบให้ครูมีการใช้ส่ือการสอนประกอบ การ
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บรรยายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ( x =4.10, S.D.=1.06  )และนักเรียนรู้สึกเพลิดเพลินจากการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  ( x =4.02, S.D.=.95  )ตามล าดับ  

 2.3 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียน
แม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกด้านแนวโน้ม ในเชิง
พฤติกรรมหรือการกระท าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ
นักเรียนจะพยายามท าคะแนนสอบให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าเนื้อหาจะยาก และสลับซับซ้อนมากขึ้น ( x =4.16, 
S.D.=.98   )รองลงมา กิจกรรมในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียน อยากลงมือลอง
ปฏิบัติ  ( x =4.10, S.D.=.98  )และ นักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป เมื่อรู้ผลการทดสอบ
ระหว่างเรียน  ( x =3.96, S.D.=1.00  )ตามล าดับ  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตาม
เพศชายกับเพศหญิง มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามระดับช้ัน 
มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 5. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
โรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ควรน าผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ น าเสนอให้ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดอื่น ๆ น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ความรู้สึก และด้านแนวโน้มในเชิงพฤติกรรม หรือ 
การกระท า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและผู้สอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าไปศึกษาเจตคติต่อวิชาอื่นๆของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2. ควรน าไปศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ันนั้นให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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Plants and Animals. Research in Science and Technological Education 1 
November vol.18. no.2 :191-199(9). 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการจัดท าวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต2 ฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ด้วยค าแนะน า และความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประนอม พันธ์ไสว อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดทางด้านต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในการท าการวิจัยท าให้ข้าพเจ้ารู้จักอุปสรรคต่างๆ ท าให้รู้จักงานจริง รู้จักผู้อื่นรอบด้าน รู้จัก
ความอดทน รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพ เจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการท าการวิจัยจนส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และรวมถึงผู้ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย ขอขอบพระคุณค่ะ 
 

6. ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล นางสาวกมลวรรณ ทับโต  
หน่วยงาน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 
ความเช่ียวชาญ ครูผู้ช่วย 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1  ) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี  ) ท่ีมีเพศต่างกัน  และ 2 ) เพื่อเปรียบเทียบ เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียน บดินทรเดชา    (สิงห์ สิงหเสนี  )4   ท่ีมีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1    
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) 4  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จ านวน 185 คน   ได้โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multistage Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี )4 จ านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent 

ผลการวิจัยพบว่า   1  ) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี )4  เพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และ
2)  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา   (สิงห์ สิงหเสนี )  4      
ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ค าส าคัญ :  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ , ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were 1( to compare the attitudes of Matthayomsuksa 6 
students towards mathematics at Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 school for difference in 
gender and 2( to compare the attitudes of Matthayomsuksa 6 students towards 
mathematics at Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 school for difference grade point averages. 

Paper ID: ILI074 
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 The sample used in this study were 185 Matthayomsuksa 6 students studying at 
Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 school during the first semester of the 2017 academic year 
under the secondary educational service area office 2. They were selected by multistage 
random sampling. The instruments used in this study was the students’ attitude toward 
mathematics questionnaire contains 30 questions. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test independent samples. 
 The results were as follows 1) the attitudes of matthayomsuksa 6 students towards  
mathematics at 4 Bodindecha (Sing Singhaseni) school for difference in gender male and  
female were found significantly differences at .05 level. 2) the attitudes of matthayomsuksa 6 
students towards mathematics at bodindecha (sing singhaseni) 4 school for difference in 
grade point averages were found significantly differences at .05 level. 

 

Keywords :  The attitudes towards Mathematics,  Matthayomsuksa 6 
บทน า 

ความเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คนในสังคม
ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการศึกษา ต้องพัฒนาให้คน  
มีความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้นักวิชาการศึกษา  จึงได้ 
พยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดับต่างๆ  ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการน าไปใช้แก้ไข้ปัญหาและใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลกัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
และมีความรอบรู้ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
โดยจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ หมวด 9 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนา  
ขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2543 : น.1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: น. 4–5, 
25) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย มีความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึก            
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพ   
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้         
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  หลักการเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียน 
เป็นคนดีและมีความสุข มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา    
การใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต  ซึ่งในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เช่น การบูรณาการ การสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญปัญหา    
และสถานการณ์ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
เป็นต้น  และผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้   
ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งเป็นเป้าหมาย  
ท่ีก าหนด  สถานศึกษาควรมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นเครื่องมือและการจัดการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนด  มีรูปแบบการเรียนรู้     
ท่ีหลากหลาย ครู ผู้สอนสามารถใช้ ส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายมาเป็นเครื่องมือในการออกแบบ               
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะพื้นฐาน  สามารถ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามความสนใจของผู้เรียน  สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานท่ีได้
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะ          
ในส่วนท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรค์จิตใจของมนุษย์   
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกให้คนคิดอย่างมีระบบ ระเบียบและเป็นรากฐาน
ของวิทยาการในสาขาต่าง ๆ แต่คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม เนื้อหาในบางตอนเป็นเรื ่องยาก       
ท่ีจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและไม่เบื่อหน่าย  ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามท้ังทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบหนึ่งท่ีนับว่าส าคัญ คือ เจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชา มีบทบาทส าคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ นักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น หากนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชานั้นๆ  ดังนั้น  ถ้านักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดี  
ต่อวิชาใด ย่อมท าให้การเรียนวิชานั้นไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร   นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ก็จะท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จ  ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์  ไม่เห็นคุณค่าของ
วิชาคณิตศาสตร์และเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีน่าเบื่อ  ลักษณะของนักเรียนท่ีเรียนอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์  
มักจะมีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ คิดว่าตนเองเรียนไม่เก่ง ไม่ชอบท างาน เบื่อหน่ายการเรียน        
ไม่อยากเรียน ซึ่งส่ิงเหล่านี้มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังส้ิน  ดังนั้น การท่ีนักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์
ได้ดีขึ้น นักเรียนจะต้องมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังในด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมไปถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อครูผู้สอนด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบดินทรเดชา   (สิงห์ สิงหเสนี  )4   โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ           
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งน าผลจากการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา 
)สิงห ์สิงหเสนี( 4 ท่ีมีเพศต่างกัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา 
)สิงห ์สิงหเสนี( 4 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์ สิงหเสนี( 4 เพศชายและเพศ
หญิง  มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์ สิงหเสนี( 4 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ขอบเขตประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์           

สิงหเสนี  )4  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 330  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์            

สิงหเสนี  )4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 10 ห้องเรียน โดยการใช้สูตรค านวณสัดส่วนของประชากรเพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 181 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95  ผู้วิจัยท าการใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 185 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) 
  ขอบเขตด้านตัวแปร 

1. ตัวแปรอิสระ )Independent Variable) 
1.1 เพศ 
1.2 ระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสม 

2. ตัวแปรตาม )Dependent Variable) 
2.1 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย มีดังนี้ 

1. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา 
)สิงห ์ สิงหเสนี( 4 ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)      
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5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2, 1 เป็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับเพศและระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสม ตอนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับเจตคติ     
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ โดยมีข้อค าถามแต่ละด้านประกอบด้วย 1( องค์ประกอบด้านความรู้       
2( องค์ประกอบด้านความรู้สึก และ 3( องค์ประกอบด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงเจตคติเพิ่มเติม น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความครอบคลุมของข้อค าถาม และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง
และน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้เก็บรวบรวม ตามตารางแสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 

 ตารางที่  1  แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ /ระยะเวลา  

1 . ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ตอบแบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  
    ในช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

 

          นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1     
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3  

18 กันยายน 2560  

          นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2  

19 กันยายน 2560  

          นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9  20 กันยายน 2560  
          นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10  

21 กันยายน 2560  

          นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5  

22 กันยายน 2560 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาร้อยละ )Percentage)  ค่าเฉล่ีย )Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
)Standard Deviation) และทดสอบค่าท่ี )t-test แบบ Independent) 

 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน   
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )4  ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2   แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )4 ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 
 

กลุ่มตัวอย่าง N  ̅ S.D. t P 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     เพศชาย 
     เพศหญิง 

 
84 
101 

 
2.52 
2.86 

 
1.03 
0.87 

 
-2.40* 

 
.017 

*P < .05 
 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียน 
บดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี  )4  เพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.86   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.86      
ซึ่งสูงกว่าเพศชาย  สรุปได้ว่า  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียน  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )4 ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )4 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน  
 

ระดับผลการเรียน 
เฉล่ียสะสม 

ระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสูง 

ระดับต่ า - -1.38665* -1.82388* 
ระดับกลาง - - -.43723* 
ระดับสูง - - - 

*P < .05 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบดินทรเดชา   (สิงห์  สิงหเสนี  )4     
ท่ีมีระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกันน ามาเปรียบเทียบกันได้ดังนี้ 1.   )นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมอยู่ในระดับต่ าเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในระดับกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ    
-1.38665  2.( นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในระดับต่ าเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ -1.82388  และ 3.( นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม           
อยู่ในระดับกลางเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ -
.43723   สรุปได้ว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี  )4  ท่ีมีระดับผลการ
เรียนเฉล่ียสะสมแตกต่างกัน  มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 

บดินทรเดชา )สิงห์ สิงหเสนี( 4  สรุปผลได้ดังนี้ 
1.  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์  

สิงหเสนี( 4  เพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์  
สิงหเสนี( 4 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )4  ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
  1 . การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบดินทรเดชา   (สิงห์ สิงหเสนี  )4   
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ การท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท้ังในด้านร่างกาย  
ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออกประกอบกับช่วงวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมา 
ภู่ระหงษ์  (2553  น  .100  )  พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยนักเรียนชายมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนหญิงและมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
และสอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 น .45 )กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบด้วยเรื่อง

ต่อไปนี้  1  ) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางเชาวน์ปัญญา 2  ) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางความคิด
สร้างสรรค์ 3 ) ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางลีลาการรู้คิด  (Cognitive styles)  4  ) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเกี่ยวกับลีลาการเรียนรู้ (Learning styles)  และ 5 ) ความแตกต่างระหว่างเพศ 
  2.  การเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โร งเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี  )4 
 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่างกัน พบว่า นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสมสะต่างกัน มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท้ังนี้ 
เนื่องจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับสูง จะมีความต้ังใจและมีความกระตือรือร้น               
ในเรื่องของการเรียนมากกว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดับปานกลางและระดับต่ า  ตามล าดับ 
และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีฝึกให้นักเรียนได้หาค าตอบ จากสมการ การแก้โจทย์ปัญหาท่ีพิสูจน์ได้จริ ง 
จากค าตอบและเป็นวิชาท่ีเน้นกระบวนการคิด กระบวนการทางสมอง เมื่อนักเรียนสามารถคิดแก้โจทย์ปัญหาได้ 
จะท าให้นักเรียนรู้สึกชอบและอยากท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีมีความยากขึ้น ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดี 
ท้ังในด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา ด้านความรู้สึกชอบและด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ  
รัตนาภรณ์ ริยะป่า  (2550  : น   .28  )พบว่า นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสูงมีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
มีค่าเฉล่ีย ( ̅ = 3.05 ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =1.40) นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนปานกลาง 
มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย  ( ̅  = 2.89  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 1.66) และระดับผลการเรียนต่ า มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับค่อนข้างไม่ดี 
มีค่าเฉล่ีย ( ̅  = 2.44 ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.52)  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรหาวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูความสนใจของนักเรียน      
เพื่อเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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  2.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างเพศกับระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
  2.   ควรเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างเพศ ระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมกับองค์ประกอบ
ในแต่ละด้าน 
  3. ควรศึกษาวิจัย เรื่อง เจตคติในแต่ละรายวิชาท่ีเป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม และน าผลท่ีได้ 
มาเปรียบเทียบกันในทุกรายวิชา 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาอย่างสูงจากคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาหลายท่าน  ท่ีได้
ถ่ายทอดความรู้ ท้ังทฤษฎีและให้ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปรับปรุง
งานวิจัยให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท้ังยังให้ความอนุเคราะห์ ตรวจเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัย  จนได้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการวิจัย  ขอขอบคุณคุณครูปรางทิพย์ ประสิทธิเขตการ    
ท่ีเป็นก าลังส าคัญและช่วยอ านวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ผู้วิจัย
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัย  ขอขอบคุณผู้จัดท าเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยท่ีใช้อ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้   นอกจากนี้ขอขอบคุณ เพื่ อนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต   สาขาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จน
ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ คุณค่าอันพึงมีจากวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์       และผู้มีพระคุณทุกทาน 

ภูวภัทร  อ่ าองอาจ 

 

6. ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล  นายภูวภัทร อ่ าองอาจ 
หน่วยงาน  โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความเช่ียวชาญ  การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
 

 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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การใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจิ๋ว เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

Using Miniature Microscope for the Development of Scientific Process Skills 
and Satisfaction in Study Science of Grade 8 Students 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ 
ต่อการใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้
พัฒนากล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว และจากนั้นนําไปทดลองใช้ในช้ันเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 20 คน เพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทดสอบความพึง
พอใจของนักเรียน  ผลจากการทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวในการเรียนพบว่า หลังจากได้ทดลองใช้กล้อง
จุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ :  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ความพึงพอใจ, กล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิว  

 

Abstract 
 The purpose of this study is to study the scientific process skills and satisfaction for 
the microscopic study of the science of Mathayom Suksa 2 students, the researchers 
developed a microscope. And then applied to the science class of 20 Mathayom Suksa 2 
students to assess the science process skills and student satisfaction test.  

 The results of using Miniature Microscopic in the study found that after studying 
with the miniature microscope, students have scientific process skills and satisfaction level 
were very high. 

Keywords : Scientific Process skills, Satisfaction, Miniature Microscope  
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1. บทน า 
 เดิมการศึกษาวัตถุท่ีมีขนาดเล็กมากใช้เพียงแว่นขยายและเลนส์อันเดียวส่องดู เช่นเดียวกับการใช้
แว่นขยายส่องดูลายมือ ต่อมา กาลิเลโอ กาลิเลอี ได้สร้างแว่นขยายส่องดูส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ขึ้นสําเร็จ และในปี 
พ.ศ. 2208 รอเบิร์ต ฮุกได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบท่ีมีลํากล้องรูปร่างสวยงาม ป้องกัน
การรบกวนจากแสงภายนอกได้ และไม่ต้องถือเลนส์ให้ซ้อนกัน เขาส่องดูไม้คอร์กท่ีฝานบางๆ แล้วพบช่อง
เล็กๆ มากมาย เขาเรียกช่องเหล่านั้นว่าเซลล์ ซึ่งหมายถึงห้องว่างๆ หรือห้องขัง เซลล์ท่ีฮุกเห็นเป็นเซลล์ท่ี
ตายแล้ว เหลือแต่ผนังเซลล์ของพืชซึ่งแข็งแรงกว่าเย่ือหุ้มเซลล์ในสัตว์ จึงทําให้คงรูปร่างอยู่ได้ ฮุกจึงได้ช่ือว่า
เป็นผู้ท่ีต้ังช่ือเซลล์ และเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สําคัญ 

กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการขยายภาพของส่ิงท่ีเราไม่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เช่น
เช้ือโรคต่างๆ เช้ือแบคทีเรีย ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งส่ิงท่ีไม่มีชีวิต ดังนั้นกล้องจุลทรรศน์เปรียบเสมือนอุปกรณ์
สําคัญท่ีช่วยให้เราสามารถข้ามขีดจํากัดของการมองเห็นได้ ซึ่งเป็นส่ิงจําเป็นในการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการ
ต่างๆ ท่ีมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในปัจจุบันนี้จึงเห็นกล้องจุลทรรศน์ตามสถานท่ี
ราชการต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนสระแก้วมีกล้องจุลทรรศน์ประจําอยู่ในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาชีววิทยา โดยเป็นกล้องจุลทรรศน์นิคอนรุ่น L2800 
(ภาพท่ี 1) มีท้ังหมดจํานวน 8 เครื่อง ซึ่งเป็นหาท่ีพบคือ เมื่อเราทําการทดลองส่องกล้องจุลทรรศน์ ภาพท่ีครู
เห็น กับภาพที่นักเรียนเห็นอาจจะมีความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน เพราะไม่สามารถแสดงภาพ ณ ขณะนั้นได้ทันที 
(Real time) อีกท้ังบางเครื่องเกิดการชํารุด ทําให้ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้อยู่ไม่พอกับนักเรียนท่ีเข้าใช้ใน
รายวิชานั้นๆ ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็รับรู้ปัญหา
ท่ีเกิดขึ้น แต่เมื่อมองในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสําหรับกล้องจุลทรรศน์นั้นค่อนข้างสูง จึงเป็นเรื่องยาก
ท่ีจะซื้อกล้องจุลทรรศน์มาเพิ่ม เป็นผลให้เกิดข้อจํากัดในการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ผู้วิจัยจึงจะสร้างกล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิวขึ้น เพื่อให้เพื่อนครูและนักเรียนสามารถนําไปใช้ในการเรียน
การสอนได้ โดยมีเครื่องต้นแบบจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (Photonics Technology 
Laboratory: PTL) เป็นหน่วยงานในศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (National 
Electronics and Computer Technology: NECTEC) ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการผลิต และยังสามารถ
แสดงภาพขึ้นจอฉายโปรเจคเตอร์ได้ทันที  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครูและทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาง่ายยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ของโรงเรียนสระแก้ว รุน่ Nikon L2800 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้เรียนรู้ด้วยกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่
ในระดับมากขึ้นไป 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิวในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความพึง
พอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ขั้นตอนการสร้างกล้องจุลทรรศน์รุ่นจิ๋ว 
 4.1.1 ศึกษาและออกแบบโครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว 
 4.1.2 สร้างกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวโดยใช้เทคนิคเลนส์ประกอบ โดยกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวต้องมือ
กําลังขยายต้ังแต่ 20 เท่า ขึ้นไป (มากกว่า 20X) 
 4.1.3 ในการนําไปประยุกต์ใช้งานนั้น เพื่อเป็นการทําสอบประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว 
โดยจะทําการถ่ายภาพของวัตถุต่างๆ เพื่อนํามากําลังขยายของกล้องท่ีเราเตรียมจากสมการ 

กําลังขยายของกล้อง (M) = 
ขนาดของภาพที่ได้    

ขนาดของวุตถุจริง    
                    (1) 

  
 หลังจากได้กําลังขยายของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวแล้ว ทําการสร้างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้นํา
กล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิวมาใช้งานในการแก้ไขปัญหา เพื่อประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์และทดสอบความพึง
พอใจนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จํานวน 20 คน 
 4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.3.1 แบบประเมินคุณภาพของทักษะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
  4.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
 4.4 รูปแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 รูปแบบการทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองทดลองเพียงกลุ่มเดียว และสังเกตผลครั้งเดียว 
(One Short Case Study Design) 
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  4.3.2 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัย ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ช่ัวโมง 

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ปฐมนิเทศนักเรียน ช้ีแจงจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ 
2. อธิบายส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง และหลักการใช้กล้อง

จุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว 
3. สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวในการแก้ปัญหา  
4. ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 20 คน 
5. นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ 
 

 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบไปด้วย  
 ค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะ คือคะแนนเฉล่ีย (  ̅ )  
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจิ๋ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว และภาพของกล้องในมุท่ีต่างกัน 
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กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว ออกแบบให้มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสระแก้วไว้ด้านหน้า ส่วนด้านข้าง 
และด้านหลังตกแต่งด้วยตัวอักษรว่า SAKAEO ระบบไฟทั้งหมดต่ออยู่ด้านล่างของฐานกล้อง  

 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว กับ กล้องจุลทรรศน์ L2800 

วัตถุ ชนิดกล้อง 
จุลทรรศน์ ภาพท่ีได้ วิเคราะห ์

เยื่อ
หอมแดง 

รุ่นจิ๋ว 

 
 
 
 
 

ภาพที่ถ่ายได้ มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน และ
สามารถมองเห็นผนัง
เซลล์ (cell wall) ได้
อย่างชัดเจน โดยภาพ
จากกล้องจุลทรรศน์ 
Nikon L2800 จะมี
ความคมชัดกว่าเล็กน้อย 

L2800 

 
 
 
 
 
 

ว่าน
กาบหอย 

รุ่นจิ๋ว 

 
 
 
 
 
 

สามารถมองเห็นเซลล์ใบ
ว่านกาบหอยและปากใบ
ได้คล้ายกันท้ัง 2 ภาพ 

L2800 

 
 
 
 
 

 

จากตารางท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบภาพของกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว กับ กล้องจุลทรรศน์ L2800 
โดยถ่ายภาพจากพื้นผิวของส่ิงต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมท่ีครูผู้สอนกับนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน 
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และร่วมกันอภิปรายส่ิงท่ีได้พร้อมท้ังสรุปองค์ความรู้ท่ีผ่านมา ก่อนท่ีครูจะสร้างสถานการณ์ให้นั กเรียน
แบ่งกลุ่มกันแก้ปัญหาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 2 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้พฤติกรรมด้าน
สืบเสาะ 
ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน ระดับคะแนน ค่า 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 5 4 3 2 1 

1 
2 
 
3 
4 

 
5 
 
6 
7 
 
8 
9 
 

10 

ต้ังคําถาม และ ตอบคําถาม 
กําหนดปัญหาหรือเรื่องท่ีจะสํารวจตรวจ สอบให้
ชัดเจน 
คิดอย่างอิสระ แต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม 
ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการ  สํารวจ
ตรวจสอบ ละเอียดรอบคอบ 
บันทึกการสังเกต หรือผลการสํารวจตรวจสอบอย่าง
เป็น ระบบละเอียด รอบคอบ 
กระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการสํารวจตรวจสอบ 
อธิบายการแก้ปัญหาหรือผลการสํารวจตรวจสอบท่ี
ได้ 
อธิบายผลการสํารวจตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล 
นําความรู้ใหม่เช่ือมโยงกับความรู้เดิมเพื่ออธิบาย 
หรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

8 
9 
 
12 
10 
 
8 
 
14 
7 
 
9 
10 
 
13 

8 
10 
 
6 
10 
 
7 
 
6 
8 
 
9 
8 
 
7 

4 
1 
 
2 
- 
 
5 
 
- 
5 
 
1 
2 
 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

4.20 
4.40 

 
4.50 
4.50 

 
4.15 

 
4.70 
4.10 

 
4.20 
4.40 

 
4.65 

มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.38 มาก 

 ตารางท่ี 2 แสดงผลของการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ใช้พฤติกรรมด้านสืบเสาะพบว่า นักเรียนท่ีใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวในการปฏิบัติงานมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยเฉพาะหัวข้อการมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการสํารวจตรวจสอบมี
ค่าเฉล่ียของทักษะในด้านนี้สูงท่ีสุดคือ 4.70 รองลงมาคือ หัวข้อการอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ท่ีมี
ค่าเฉล่ียของทักษะอยู่ท่ี 4.65 ส่วนหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของทักษะน้อยท่ีสุดคือ การอธิบายการแก้ปัญหาหรือผล
การสํารวจตรวจสอบท่ีได้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียของทักษะอยู่ท่ี 4.15 โดยเมื่อมองในภาพรวมของนักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.38 )  

 

ตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิว 
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ข้อ
ท่ี 

รายการประเมิน ระดับคะแนน ค่า 
เฉล่ีย 

ความ 
หมาย 5 4 3 2 1 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 

วิชาวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดการคนพบความรู้ ส่ิง
ใหม่ๆ 
วิชาวิทยาศาสตร์ช่วยทําให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างมี
หลักเกณฑ์ 
ความก้าวหน้าของวิชาวิทยาศาสตร์ทําให้มนุษย์มี 
ความกระตือรือร้น 
ข้าพเ จ้ าชอบเ ล่นเกมหรือของ เ ล่น ท่ี เกี่ ยวกั บ
วทิยาศาสตร์ 
เมื่อมีปัญหาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้า
จะปรึกษาครูเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจท่ีถูกต้อง 
ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้
เพิม่เติมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ข้าพ เ จ้า คิดว่ าการทํากิ จกรรม ต่างๆ  ในวิ ชา
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ 
ข้าพเจ้ามักกลับไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ทางด้านวิทยาศาสตร์หลังจากเรียนกับครู 
ถ้ามีโอกาสเรียนต่อระดับสูงขา้พเจ้าจะเลือกเรียนใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์สําคัญต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

10 
 
11 
 
10 
 
13 
 
9 
 
8 
 
11 
 
9 
 
13 
 
15 

8 
 
9 
 
8 
 
7 
 
10 
 
11 
 
9 
 
9 
 
7 
 
5 

2 
 
- 
 
2 
 
- 
 
1 
 
1 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

4.40 
 

4.55 
 

4.40 
 

4.65 
 

4.40 
 

4.35 
 

4.55 
 

4.35 
 

4.65 
 

4.75 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.50 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 3 แสดงผลของการประเมินความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่งจ๋ิวพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเฉพาะหัวข้อ ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์
สําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ 4.75 รองลงมาคือ หัวข้อข้าพเจ้า
ชอบเล่นเกมหรือของเล่นท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ หัวข้อถ้ามีโอกาสเรียนต่อระดับสูงข้าพเจ้าจะเลือกเรียน
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ท่ีมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.65 ส่วนหัวข้อท่ีมีค่าเฉล่ียของความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ และหัวข้อ 
ข้าพเจ้ามักกลับไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์หลังจากเรียนกับครู ซึ่งมีค่าเฉล่ียของ
ทักษะอยู่ท่ี 4.35 โดยเมื่อมองในภาพรวมของนักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ท้ัง 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (  ̅ = 4.50 ) 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว เป็นการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มากสร้างเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกําลังขยายท่ีใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์ท่ีทาง
โรงเรียนมีอยู่ นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีขนาดท่ีเล็ก ทําให้เคล่ือนย้ายได้สะดวก นักเรียนสามารถพกติดตัวออกไปทําการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ จากการให้นักเรียนทดลองใช้และทําการประเมินทางด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
และความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า 
 6.1 ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเมื่อได้ใช้กล้องในการเรียนรู้อย่างอิสระ ทําให้นักเรียนมี
ความสนุกกับการเรียน และกระตือรือร้นท่ีอย่างจะทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาจึงเห็นได้ว่าในหัวข้อการมีความ
กระตือรือร้น มุ่งมั่น ในการสํารวจตรวจสอบ เป็นทักษะท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซึ่งเมื่อมองภาพรวมแล้ว ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทัก 10 ข้ออยู่ในระดับมาก จึงสามารถสรุปได้ว่า การนํากล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว
มาใช้ในการเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
 6.2 ด้านความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ พอว่า หลังจากนักเรียนได้ใช้กล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิว 
นักเรียนมีความสนุก และรู้สึกดีกับการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยทําให้การเรียนรู้ไม่
น่าเบื่อ แล้วเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้นักเรียนอยากท่ีจะทํากิจกรรม นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน ทําให้หัวข้อนี้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และภาพรวมของความพึงพอใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 การกล้องจุลทรรศน์รุ่นจ๋ิวซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนเข้ามาช่วย รวมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะ เป็น
วิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ วิธีสอนแบบนี้เป็นการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นคนช่าง
สังเกต ช่างสงสัยและพยายามหาข้อสรุปจนในท่ีสุดจะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องท่ีศึกษานั้น การเมื่อ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนจะกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูดเพราะหลังจากการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้แล้ว นักเรียนจะต้องนําความรู้มารายงาน เพื่อให้เพื่อนทราบซึ่งต้องมีการซักถามหรืออภิปรายระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟัง ทําให้นักเรียนเกิดความคิดกว้างขวาง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเสนอความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลด้วยกันท้ัง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทําห้
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1  ) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )  2   )เพื่อเปรียบเทียบศึกษาเจตคติต่อวิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ระหว่างเพศชาย

กับเพศหญิง 3 )เพื่อเปรี ยบเทียบศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน 

 (คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ปี การศึกษา 2560  ซึ่งได้ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 241  คน  โดยมีการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้การเทียบประชากรจากตารางของ Krejcie & Morgan  (1970   )ในการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจริงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขา
ย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )จ านวน  30  ข้อ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test  )แบบ Independent  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า   1  ) เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)เพศชายกับเพศหญิงแตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 

 2 )เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปล าย โรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
จ าแนกตามระดับช้ัน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ค าส าคัญ :  เจตคติ   วิชาคอมพิวเตอร์ 

Paper ID: ILI076 
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Abstract 
This research aims to 1)  To study attitudes towards computer subjects of primary 

school students, Buengkaoyorn school. 2) To compare the attitudes towards computer 
subjects of primary school students. between male and female. 3) To compare the 
attitudes towards computer subjects of primary school students. 

The sample was used in this study. Elementary school students, Buengkaoyorn 
school. There were 241 students in the academic year 2560. The size of the sample is 
calculated. Use population comparison from Krejcie & Morgan (1970). In estimating the 
proportion of population At 95% confidence level . The researcher actually used 160 
samples. The research instrument was a questionnaire on attitudes towards computer 
subjects of primary school students, Buengkaoyorn school. 30  species of patronage. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Independent t-
test and one-way analysis of variance (One way ANOVA). 

The research findings were as follows: 1) Attitude toward computer subjects of 
primary school students, Buengkaoyorn school. Male and female different. Statistically 
significant at the .05 level. 2) Attitude toward computer subjects of primary school 
students. Buengkaoyorn school. by grade level. Are different Statistically significant at the 
.05 level. 
Keywords: attitudes,    computer subjects 

 
บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญ่ต่อทุกวงการ
ท่ัวโลก  รวมท้ังการการศึกษาของไทยด้วย และผลพวงท่ีตามมาในแง่ของเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการศึกษา 
และกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนไปจากกระบวนการเรียนรู้ แบบเดิมเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่มี
ขีดจ ากัด ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกหันมา ให้ความส าคัญและ
สนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในทุกระดับ  มีการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ผู้เรียนรู้รุ่นใหม่จะเป็นผู้เรียนท่ีรักในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ มีความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น 

(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ , 2539   : 122  )จึงเป็นท่ียอมรับว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปล่ียน โดยการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในทุก ๆด้าน จึงได้มีข้อก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 ว่าด้วยรัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมท้ังให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต
และผู้ให้มีความสามารถ มีทักษะตลอดจนผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพท่ีจะพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้
ความสามารถและทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศได้ชัดเจนว่าประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสาระท้ังหมดของพระราชบัญญัติฉบับ
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นี้  ต้องการให้คนไทยนั้นได้มี “ชีวิตแห่งการเ รียนรู้   ”เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา อย่าง
แท้จริง(ปัญญาพล ,2542  :100) 

การจัดการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
กลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และ
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง     สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้
ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

  การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจน
เกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์   โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี    สร้างส่ิงของ  เครื่องใช้  วิธีการ  
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดต่อส่ือสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม
ต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่ิงส าคัญและน่าสนใจท่ีจะศึกษา 
ภายใต้ปัจจัยท่ีมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ องค์ประกอบใดบ้าง  มีปริมาณมากน้อยเพียงใด สามารถน า
ข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงความสนใจท่ีจะศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพ  ันธุ์อุปถัมภ์  )สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรายวชิา

คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1 . เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์)  
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2  .เพื่อเปรียบเทียบศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ )ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง  

3  .เพื่อเปรียบเทียบศึกษาเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึก ษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ )ท่ีระดับช้ันต่างกัน  
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1  .นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง มีเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน  
2 .นักเรียนท่ีศึกษาในช้ันท่ีต่างกัน มีเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรงานที่ใช้ในงานวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน 

(คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ประกอบด้วยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  และช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 241 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน 

 (คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ปี การศึกษา 2560  ซึ่งได้ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 241  คน  โดยมีการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้การเทียบประชากรจากตารางของ Krejcie & Morgan  (1970   )ในการประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจริงใช้ตัวอย่าง 160 คน  
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์ ) ตามวิธีการของลิเคิร์ท  (Likert Scale) 
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale  )5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2, 1 เป็น มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด  จ านวน 30 ข้อ  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1 . แจกให้แบบสอบถามแก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ตามจ านวนท่ีได้ท าการสุ่มไว้ ตาม
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 ชุด  

 2  .ครูผู้สอนช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถาม ให้กับนักเรียนทราบในแต่ละห้องเรียนในช่ัวโมงท่ีเข้า
สอน โดยให้เวลานักเรียนในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 10 นาที  

 3   .เมื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบึง เขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )ตอบ
แบบสอบถามจนครบ 160 ชุด แล้ว จึงได้รวบรวม  

 4   .ผู้วิจัยตรวจผลการทดสอบแล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 1 .น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 
 2 .เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยกา รทดสอบค่าท่ี (t-test  ) 
 แบบ Independent 

3. เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)ท่ีมีระดับช้ันท่ีต่างกัน โดยการทดสอบใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ( One-Way Analysis of Variance) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  (1 )ค่าร้อยละ  
  (2 )ค่าเฉล่ีย ( Mean) 
  (3  )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation  :S.D). 
 2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 สถิติท่ีใช้เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ )คือ สถิติทดสอบค่าที ( t-test  )แบบ Independenc และโดยการ
ทดสอบใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 

 
ผลการวิจัย 
 1 . การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
บึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ   .05   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  การท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  
เนื่องจากลักษณะและความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ท้ังใน
ด้านร่างกาย  ความคิด  ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออกประกอบกับช่วงวัยของนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จ าเนียร ช่วงโชติ  (2532กล่าวถึงลักษณะความแตกต่างระหว่  )างบุคคล โดยแบ่งเป็นความ
แตกต่างด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ 1ความแตกต่างทางด้านร่างกาย . 2ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ . 3ความ  .
แตกต่างทางด้านสังคม 4ความแตกต่างทางด้านสติปัญญา  .พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีเจตคติต่อ
วิชาคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2 . .การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

บึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์ )ระดับช้ันแตกต่างกัน  พบว่า  นักเรียนท่ีมีระดับช้ันท่ีแตกต่างกัน     ม  ีเจตคติต่อ
วิชาคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ท้ังนี้
เนื่องจากนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5และ6  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียนมาแล้ว จะมีความ
เข้าใจ สนใจ ต้ังใจและมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการเรียนมากกว่านักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ียังขาดประสบการณ์ และด้วยวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีฝกกให้นักเรียนได้หาค าตอบ ฝกกปฏิบัติได้ตาม
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ความสนใจ เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จะท าให้นักเรียนรู้สึกชอบ และอยากท่ีจะเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีมี
ความยากขึ้น  ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดี ท้ังในด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา ด้านความรู้สึกชอบ และด้าน

แนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ พจณิชา จันทร์ศิริ  (2552   .)น110  ) ทัศนะต่อ
การเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยของนักศึกษาสาขาวิชา ดุริยางค์ไทยและนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่านักศึกษาท่ีอยู่ในช้ันปีต่างกัน มีทัศนะต่อการเรียน
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทั่วไปของนักเรียน จ านวน )n  =160( ร้อยละ 
1  .เพศ  
 

 
ชาย 
หญิง 

 
66 
94 

 
41.3 
58.7 

2  .ระดับช้ัน   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
49 
61 
50 

 
30.6 
38.1 
31.3 

รวม 160 100 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานภาพท่ัวไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิงร้อยละ 58.7 รองลงมาผู้ชายร้อยละ 41 .3 นักเรียนมากท่ีสุดอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อย
ละ 38.1 รองลงมาอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 4 ตามล าดับ (ร้อยละ 31.3, ร้อยละ 30.6)  
 
ตารางที่ 2   เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน 

เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์  ̅ S.D. แปลผล 
  1 . องค์ประกอบด้านความรู้ 
  2 . องค์ประกอบด้านความรู้สึก 
  3 . องค์ประกอบด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม 

4.12 
4.14 
4.20 

0.424 
0.426 
0.528 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 5.14 6.3.0 มาก 
 
 จากตารางท่ี  2 พบว่า เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )โดยรวมเท่ากับ (  ̅  =4.15   )อยู่ในระดับมาก  สามารถสรุปผลเป็นราย

ด้านได้ดังนี้ องค์ประกอบด้านความรู้ เท่ากับ   (  ̅  = 4 .12   )อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบด้านความรู้ส  ึก 
เท่ากับ ( ̅   = 4.14  )อยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม เท่ากับ (  ̅ =4.20 )
อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 3  เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบด้านความรู้ 
 

เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์  ̅ S.D. แปลผล 
 ด้านความรู้  

 1. คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีสามารถฝกกฝนได้ 
 2. คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาไม่ยาก 

 3 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
 4 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีมีคุณค่าแก่ผู้เรียน  
 5 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
 6 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีเรียนแล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  
ใน ความสามารถของตนเอง 
 7 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน  
 8  .การเรียนคอมพิวเตอร์สามารถน าเอาไปเป็นพื้นฐานและ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อได้ 
  9 .การเรียนคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น ากล้า
แสดงออก 
10  .ข้ าพ เ จ้า ใ ช้ เ วลาว่ า ง ส่วน ใหญ่ กั บการฝก ก การ ใ ช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ 
11 .ข้าพเจ้ารู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี  
12  .หลักเกณฑ์ท่ีได้เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยฝกกให้เป็นผู้มี
ระเบียบในการคิดและการท างาน 

 
4.45 
3.79 
4.43 
4.21 
4.18 
4.26 

 
4.06 
4.56 

 
3.89 

 
3.79 

 
3.54 
4.26 

 

 
0.708 
1.029 
0.715 
0.719 
0.784 
0.811 

 
0.814 
0.601 

 
0.958 

 
1.042 

 
0.977 
0.834 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 5.14 6.545 มาก 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบด้านความรู้ จ านวน 12 ข้อ โดยรวมเท่ากับ (  ̅   = 4.12) 
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ในสามอันดับแรกท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ 
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนคอมพิวเตอร์สามารถน าเอาไปเป็นพื้นฐานและประโยชน์ในการศึกษาต่อได้ 
เท่ากับ ( ̅   = 4.56  )อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีสามารถฝก กฝนได้ เท่ากับ 
(เ  ̅   = 4.45  )อยู่ในระดับมาก และคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ (  ̅   = 4.43 )
อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 5 เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบด้านความรู้สึก 
 

เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์  ̅ S.D. แปลผล 
 ด้านความรู้สึก 
1 .ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดีกว่าวิชาอื่น  
2 .ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ียิ่งเรียนยิ่งน่าสนใจ  
3  .ข้ าพเ จ้ารู้ สึกว่าคอมพิว เตอร์ เป็นวิชา ท่ีเรี ยนด้วยความ
สนุกสนาน 
4 .ข้าพเจ้าไม่รู้สึกล าบากใจเลยหากต้องท างานด้วยคอมพิวเตอร์  
5 .ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
6. ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนคอมพิวเตอร์ ท าให้ข้าพเจ้าเช่ือมั่น
ในตนเอง 
7 . เมื่อเกิดปัญหาขึ้นขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ ข้าพเจ้าสามารถ
แก้ไขได้ 
8. นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู้ และมีความสุข
กับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
9  .ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  
10. ข้าพเจ้าเต็มใจท่ีจะตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
11. คอมพิวเตอร์ท าให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับสังคมท่ีหลากหลาย 
12 .วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีชอบเรียนมากท่ีสุด  

 
3.88 
4.36 
4.48 

 
4.09 
4.11 
4.09 

 
3.63 

 
4.59 

 
4.01 
4.08 
4.09 
4.27 

 
1.018 
0.705 
0.777 

 
0.900 
0.908 
0.827 

 
1.097 

 
0.554 

 
0.801 
0.908 
0.860 
0.707 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
รวม 5.15 6.540 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบด้านความรู้สึก จ านวน 12 ข้อ โดยรวมเท่ากับ (  ̅   =
4.14) 
อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  ในสามอันดับแรกท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู้ และมีความสุขกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่ากับ 
( ̅ =4.59  )อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีเรียนด้วยความส นุกสนาน เท่ากับ  
( ̅   = 4.48  )อยู่ในระดับมาก และรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ียิ่งเรียนยิ่งน่าสนใจเท่ากับ (  ̅ =4.36  )อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 5  เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
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เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์  ̅ S.D. แปลผล 
 ด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
1 .คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้  
2  .คอมพิวเตอร์เป็นอาชีพท่ีต้องพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่
เสมอ 
3. คอมพิวเตอร์สามารถเป็นอาชีพของข้าพเจ้าในอนาคต 
4 . คอมพิวเตอร์เป็นอาชีพท่ีข้าพเจ้าใช้ชีวิตตามวิถีและความ
ความชอบ 
5. ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้น าท่ีดีทางคอมพิวเตอร์ 
6. ถ้าเลือกได้นักเรียนจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในทุกช่ัวโมง และ
ควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น 

 
4.45 
4.29 

 
4.09 
3.93 

 
3.84 
4.60 

 

 
0.759 
0.804 

 
0.893 
0.966 

 
0.955 
0.636 

 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 5.46 6.440 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5  พบว่า เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ ) องค์ประกอบ ด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมจ านวน 6 ข้อ โดยรวม
เท่ากับ (  ̅   = 4.20  )อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  นักเรียนมีความต้องการจะเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ในทุกช่ัวโมง และควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเท่ากับ (  ̅   = 4.60  )อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา

นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้เท่ากับ ( ̅   = 4.45  )อยู่ในระดับ
มาก  
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ )จ าแนกตามเพศ  
กลุ่มตัวอย่าง N  ̅ S.D. t sig 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
        เพศชาย 
        เพศหญิง 

 
66 
94 

 
4.24 
4.09 

 
0.384 
0.395 

 
2.41* .017 

*P < 0.05 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
บึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ ) จ าแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพนัธุ์อุปถัมภ์ )จ าแนกตามระดับช้ัน  
 

ระดับชั้น ชั้น ป .4 ชั้น ป .5 ชั้น ป .6 Sig F 
ชั้น ป .4 - .345* .272* .000  12.652 
ชั้น ป .5 -.345* - -. 074   
ชั้น ป .6 -. 272* .074  -   
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*P < 0.05 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า นักเรียนโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)จ าแนกกตามระดับช้ัน มีเจตคติ
ต่อวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันดังนี้  
1 .) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีเจต
คติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ( Sig  . = 000  )อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
        1.1 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1   . เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์   )เพศชายและ

เพศหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2  .เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงเขาย้อน  

(คงพันธุ์อุปถัมภ์ )ท่ีมีระดับช้ันท่ีต่า งกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 1.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1  . ควรเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 

 2   .ควรเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างเพศ  ระดับผลการเรียนเฉล่ียสะสมกับ
องค์ประกอบในแต่ละด้าน 
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การท าวิจัยเรื่อง  เจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์ ) ในครั้งนี้เกิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู้ท าวิจัยขอขอบพระคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร  .ประนอม พันธ์ไสว    ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ ท้ังทฤษฎีและให้ฝกกปฏิบัติ  ตลอดจนให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   ท้ังยังสละเวลาให้ค าแนะน าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดและให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยดีเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการวิจัย  ขอขอบคุณ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบึงเขาย้อน  (คงพันธุ์อุปถัมภ์  )ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระเพื่อ นครู
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์ )คอยให้ก าลังใจจนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 และส่ิงส าคัญท่ีสุด  คือ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ีเป็น
ประโยชน์      ท าให้ผู้วิจัยน าความรู้ท่ีได้รับ  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัย  ขอขอบคุณผู้จัดท า
เอกสาร ต าราและงานวิจัย  ท่ีใช้อ้างอิงในงานวิจัยครั้งนี้  นอกจากนี้ขอขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาหลักสูตร    
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี    การวิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มออกมาได้  ประโยชน์อันใดท่ีเกิดจากการท าวิจัยในครั้งนี้  ย่อมเป็นผลมาจากความ
กรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น 
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6. ประวัตินักวิจัย  
  ชื่อ – นามสกุล      นางสาวจีราภรณ์ จิตรมิตร 
  ประวัติการศึกษา 
  พ .ศ .2547 – 2552      ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา 
         มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพก 
  พ .ศ .2554 – 2557      ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 -  6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกตาม เพศ ขนาดโรงเรียน และ 
ระดับช้ัน ประชากรใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนในต าบลคลองหกซึ่งมีจ านวน 5 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดผลาหาร โรงเรียนล้ินจ่ีอุทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนวัดหว่านบุญ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จากจ านวนประชากร 238 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 150 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  (T-Test)  
ผลการวิจัยพบว่า 

 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ระหว่างนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกับนักเรียนโรงเรยีนขนาดกลาง  และระหว่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 
กับช้ันประถมศึกษาปีท ี่ 6 ระหว่างนักเรียนหญงิกบันักเรียนชาย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
ค าส าคัญ :การจัดการเรียนรู้     วิชาคณิตศาสตร์     ประถมศึกษา 
  

Paper ID: ILI077 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

615 
 

The opinion on Mathematic class  
in the first semester of academic year 2560  

of the students in grade 5-6 from Primary school 
 in Khlong Luang Distric, Pathum Thani Province 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to study and compared about the opinion on 
Mathematic class in the first semester of academic year 2560 of the students in grade 5-6 
from primary school in Khlong Luang Distric, Pathum Thani Province. Divided into 3 topics 
include 1.Teaching activities 2. Teaching aids 3. The measurement and evaluation. A sample 
of this research are the students of 5 schools in Khlong Luang Distric ; Watphalahan School, 
Lincheeutid School, Chalernwittaya School, Watwanboon School and Watmoonlek School. 
And selected by using stratified random sampling from 238 students to 150 students . The 
instruments used in this research was a questionnaire (Rating Scale). The data were analyzed 
by using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. The results showed 
that 

1. The most sample are boys more than girls. 
2. The opinion on Mathematic class of student were at the high level.  
3. Compared the opinion of Mathematic class between small school and big school 

were significant difference at the level 0.05. 
4. Compared the opinion of Mathematic class between boy school and girl were 

significant difference at the level 0.05. 
5. Compared the opinion of Mathematic class between grade 5 student and grade 6 

student were significant difference at the level 0.05. 
 

Keywords : Learning Management, Methematic, Primary school 
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การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ของครูในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

A Study of Opinions Toward Professional Learning Community (PLC) of 
Suankularbwittayalai Rangsit School’s Teachers 

กชพงศ์  มากแดง1,  สุทธิพร บุญส่ง2, ลินัฐฎา กุญชรินทร์3 

1กชพงศ์  มากแดง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เบอร์โทรศัพท์ 093-9955645  E-mail: mkachapong@yahoo.com 

2สุทธิพร บุญส่ง ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ 02-5493207 E-mail: sutthiporn_b@rmutt.ac.th 

3ลินัฐฎา กุญชรินทร์ ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรศัพท์ 02-5493207 E-mail: linatda@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูใน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูแต่ละช่วงช้ันการสอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต   3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูท่ีมี
ประสบการณ์สอนต่างกันของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  โดยมีประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ
ข้าราชการครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4  จ านวนท้ังหมด 175คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
จ านวน 4 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านองค์ประกอบของชุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  2) ด้านการน ากระบวนการ 
PLC ไปสู่การปฏิบัติ   3) ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  4)ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

การผลการวิจัย  1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ระดับ
มาก   เมื่อพิจารณาท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของครู จ าแนกตามช่วงช้ันการสอน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05   3) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตามประสบการณ์สอน ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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Abstract 

A Study of opinions toward Professional Learning Community (PLC) of 
Suankularbwittayalai Rangsit School’s teachers has three following objectives: 1) to study 
teachers’ opinion concerning with PLC, 2) to compare the opinions toward PLC of teachers 
from different level of teaching in the school, and 3) to compare the opinions toward PLC of 
teachers who have different experiences in teaching.  All sample were 175 teachers of 
Suankularbwittayalai Rangsit, Rangsit, Pathumthani, where under the Secondary Educational 
Service Area Office 4. Research instrument of this study was 5 rating scales questionnaires 
about the opinions toward PLC in four aspects: 1) The components of PLC, 2) The 
implementing PLC processes into practice, 3) The way to build learning community, and  4) 
The benefits of learning community. 

This study found that 1) according to the four aspects in the questionnaire, the 
opinions toward PLC were totally high.  
2) The opinions toward PLC of teachers in different level of teaching were no different at 
significance level of .05. And, 3) The opinions toward PLC of teachers who have different 
experiences in teaching were no different at significance level of .05. 
Keywords : Professional Learning Community (PLC) 
 
บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้สังคมโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองทาให้เด็กท่ีเกิดมาในยุคใหม่จาเป็นต้องมีสมรรถนะท่ีแตกต่างไปจากเด็กในยุคศตวรรษท่ี 19 หรือ 20 
องค์กรเครือข่ายทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 หรือ Partnership for 21st Century Skills (2011) ซึ่งเป็นองค์กร
ระดับชาติท่ีให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้กาหนดกรอบการเรียนรู้
สาหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 แบ่งเป็นหน่วยท่ี 1 วิชาหลัก (3Rs) และชุดรูปแบบศตวรรษท่ี 21 (Core 
Subjects and 21st Century Themes) หน่วยท่ี 2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) หน่วยท่ี 3 ทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) และหน่วยที่ 4 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills)  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีรูปแบบและวิธีการท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมดังเช่นท่ีวิจารณ์พานิช (2556) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต่าง
กับศตวรรษที่ 20 สรุปได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลารวมท้ังรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็แตกต่างไปจากเดิมทาให้ทักษะความต้องการ
ในการดารงชีวิตก็เปล่ียนแปลงไปการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับยุคปัจจุบันจึงเป็นในรูปแบบผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา(Learning by Doing) โดยเป็นการเรียนท่ีเน้นความร่วมมือ (Collaboration 
Skills)และเรียนกันเป็นทีม (Team Learning) มากกว่าจะเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์เฉพาะตนเองซึ่งการเรียน
ลักษณะนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากการกระทาและการคิดของตนเองครูอาจารย์มีหน้าท่ีอานวยให้เกิดการเรียนรู้
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โดยการออกแบบบทเรียนสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าการสอน(Teach Less, Learn More)รูปแบบการทางาน
ของครูจึงต้องเปล่ียนจากทางานคนเดียวเป็นการทางานเป็นทีมก าหนดเป้าหมายร่วมกันในลักษณะของชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(Professional Learning Community หรือ PLC)โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและ
กันแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการทางานพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเน้นให้เกิดผลลัพธ์ท่ี
ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

ความคิดเช่นเดียวกันนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศหลากหลายช้ินท่ีบ่งบอก
ถึงผลดีท่ีเกิดกับครูผู้สอนและผู้เรียนจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ขึ้นภายในโรงเรียนไม่ว่า
จะเป็นการศึกษาของHord (1997) ท่ีอธิบายถึงผลดีท่ีเกิดขึ้นแก่ครูผู้สอนพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่รู้สึกโดดเด่ียว
ในการทางานน้อยลงผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้นและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุ
พันธกิจขององค์กรรู้สึกรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อพัฒนาการของผู้เรียนเกิดพลังในการเรียนรู้  (Powerful 
Learning) ท่ีส่งผลให้การสอนในช้ันเรียนมีผลดียิ่งขึ้นคือค้นพบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการสอนและตัวผู้เรียนท่ีไม่
เคยสังเกตมาก่อนเข้าใจเนื้อหาสาระได้แตกฉานยิ่งขึ้นและตระหนักถึงบทบาทในการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดีท่ีสุดตามเกณฑ์ท่ีคาดหวังรับทราบข้อมูลสารสนเทศท่ีจาเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว
อันส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพของตนเพิ่มขวัญและกาลังใจต่อการปฏิบัติงานลดอัตราการลาหยุดงาน
ปรับการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนอย่างรวดเร็วสาหรับผลดีท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมี
อัตราการตกซ้ าช้ันลดลงขาดเรียนน้อยลงมีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์และการอ่าน 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จะพบว่าการ
ให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคล่ือนโรงเรียนนั้นเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ
และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการยกระดับการศึกษาท้ังระบบและพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากลเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตอีกท้ังเป็นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เห็นความส าคัญของการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงตามความ
ต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของครูในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อผลลัพธ์แห่งการสร้างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน               
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูแต่ละช่วงช้ัน
การสอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูท่ีมี
ประสบการณ์สอนต่างกันของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก 
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2. ระดับช่วงช้ันการสอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน แตกต่างกัน 

3. ประสบการณ์การสอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือข้าราชการครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  จ านวนท้ังหมด 175คน กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ 
ข้าราชการครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 จ านวน  123 โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcieและ Morgan 
(1970)และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน(Stratified random sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ซึ่งมีล าดับ

ขั้นตอนการสร้างดังนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
2.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือและก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
2.3 สร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพ (PLC)   
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาจ านวน5ข้อ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เกี่ยวกับ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รวมท้ังหมดจ านวน 36 ข้อ โดยมีแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
1. ด้านองค์ประกอบของชุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   
2. ด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ   
3. ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
4.ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้    

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่นๆท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับตามวิธีการ
ของลิเคิร์ท (Likert) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของความคิดเห็นได้ดังนี้ 

5    หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
4    หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
3    หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

http://www.takasila.org/classroom/dataupload/takasila/212/file/Randomsampling.docx
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2    หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 
1    หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนท่ีความคิดจากเอกสารต่างๆเช่นหนังสือบทความงานวิจัยท้ังไทยและต่างประเทศ
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 

2. น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนท่ีความคิดมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

3. ก าหนดตัวบ่งช้ีและประเด็นท่ีจะสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความ

เหมาะสมในการใช้ภาษา 
5. ปรับปรุงเครื่องมือตามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ 
6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามความเห็นชอบของผู้เช่ียวชาญและน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ต่อไป 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ านวน 150 ชุด และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวนร้อยละ 92  แล้วน ามาคัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 125 ฉบับ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ของ

ค าตอบและหาค่าร้อยละและน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เกี่ยวกับ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ของระดับความคิดเห็นและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีได้ไปเปรียบเทียบท าก าหนดไว้แล้วแปลความหมายดังนี้ 
เกณฑ์ในการแปรความหมายของค่าเฉล่ีย 

4.51 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
การเปรียบเทียบค่า t-test Independent ใช้ทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปร 2 

กลุ่ม ทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ท่ีมีระดับช้ันการสอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ต่างกัน
ด้วยค่า t-test Independent   
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ค่าความแปรปรวนของตัวแปรท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม (F-test  หรือ One Way ANOVA) ทดสอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ท่ีมีต่อประสบการณ์สอนของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แตกต่างกัน ด้วยค่า F-
test   

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่นๆท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

1. สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบสอบส่วนใหญ่สอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 60.2  มีประสบการณ์สอนระหว่าง 6 – 10 ปี  ร้อยละ 33.3  
รองลงมามีประสบการณ์สอนระหว่าง น้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 30.1  และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 65.9  รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 32.5  โดยส่วนใหญ่ไม่เคย
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community)  คิดเป็นร้อยละ 82.9 
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม ระดับการสอน  ประสบการณ์สอน  
วุฒติการศึกษาสูงสุด และการผ่านอบรมเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community) 

รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับช้ันการสอน 
          มัธยมศึกษาตอนต้น 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
49 
74 

 
39.8 
60.2 

รวม 123 100 
ประสบการณ์สอน 
          น้อยกว่า 6 ปี 
          6 - 10 ปี 
          11 – 15 ปี 
          16 – 20 ปี 
          21 ปีขึ้นไป 

 
37 
41 
23 
13 
9 

 
30.1 
33.3 
18.7 
10.6 
7.3 

รวม 123 100 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 

 
81 
40 
2 

 
65.9 
32.5 
1.6 

รวม 123 100 
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รายการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community) 
          ไม่เคย 
          เคย 

 
 

102 
21 

 
 

82.9 
17.1 

รวม 123 100 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยรวมอยู่ระดับมาก   เมื่อ

พิจารณาท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เดียวกันโดยด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                 
(X =4.18)รองลงมาด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (X =4.10) ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงความคิดเห็นโดยรวม 4 ด้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
2. ด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ   
3. ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
4. ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้  

4.18 
3.96 
4.10 
3.91 

0.39 
0.30 
0.39 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.04 0.26 มาก 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ทุกข้ออยู่ระดับมาก ( X =4.18) โดยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานจนเกิด
เป็นคุณค่า และ พันธกิจการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยวางการปฏิบัติร่วมเพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  (X =4.40) 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ด้านการน ากระบวนการ PLC 
ไปสู่การปฏิบัติ  ทุกข้ออยู่ระดับมาก (X =3.97) โดยเสนอแนะแนวทาง (X =4.15) มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา  
มีการรวม ประชุม กลุ่มครูกลุ่มสาระเดียวกัน หรือระดับเดียวกัน(X =4.13) 

5. คิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทุกข้ออยู่ระดับ
มาก  (X 4.10)  โดยระบุเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียน(X =4.37)  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา ได้สะท้อน
ผลการปฏิบัติการสอนและผลกระทบกับผู้เรียน(X =4.19)   

6. ความคิดเห็น เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้               
ทุกข้ออยู่ระดับมาก  ( X =3.91)  โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน                       
(X =4.14)  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาสามารถท าให้ความรู้สึกโดดเด่ียวในการสอนของครูลดลง และ เพิ่ม
ความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนเพิ่มข้ึน(X =4.10)   

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตามช่วงช้ันการ
สอน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05  ดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ของครู จ าแนกตามช่วง
ช้ันการสอน 

รายการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย n X  S.D. T Sig 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 49 4.08 0.24 1.33 .619 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 74 4.01 0.27   

จากตาราง 4.7  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตามช่วงช้ัน
การสอน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 

8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญของสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน 

 Df Mean Square F Sig 
Between Groups 
Within Groups 

Total 

87 
35 
122 

1.57 
1.27 

1.24 0.245 

9. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ควรพัฒนาอบรมครูให้ความรู้เกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น (จ านวน 34คน) 
- มีการประชุม วางแผน อย่าต่อเนื่อง ชัดเจน (จ านวน 14คน) 
- ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดกรรมท่ีส่งเสริมกับนักเรียน (จ านวน 5คน) 
- เป็นวิธีการสอนท่ีดี  หากน ามาใช้ได้จริง  (จ านวน 3คน) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ผู้อ่านงานวิจัยควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.2 ควรน าผลการวิจัย และข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปเสนอฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาให้เกิดชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรน าเครื่องมือไปปรับใช้เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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5. กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดท าวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ของครู
ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิตฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ด้วยค าแนะน า และความ
กรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิด
ทางด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าการวิจัยท าให้ข้าพเจ้ารู้จักอุปสรรคต่างๆ ท าให้รู้จักงานจริง รู้จักผู้อื่น
รอบด้าน รู้จักความอดทน รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ 
 ขอบคุณ นางสมบุญ  ซีบังเกิด และ นางรุ่งทิวา  ค้ าคูณ  ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
งานวิจัย  และได้ให้ค าแนะน าต่างๆ เป็นประโยชน์ในการท าการวิจัยและสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ข้าพ เ จ้า ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็น
ท้ังก าลังใจท่ีดีต่อกันเสมอมา และค่อยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจในการท าการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ และรวมถึงผู้ท่ีไม่ได้กล่าวมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

6. ประวัตินักวิจัย  

   ชื่อ นามสกุล นายกชพงศ์   มากแดง  

   หน่วยงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ความเช่ียวชาญ ครู 

 
 

 

สแกนรูปถ่าย 

2 cm x 2 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสะเต็ม
 ศึกษาด้วยสื่อประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   นสระแก้ว เมื่อได้รับการสโ  จ านวน   73 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะ แบบแผนการวิจัย คือ แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group 
Pretest-Posttest Design) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ด้วยส่ือประสม  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉล่ีย ( x  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที     
(t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมื่อได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ :  การสอนแบบสะเต็มศึกษา/ส่ือประสม/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
The purpose of this study were  to study achievement and attitude in science studying 

of the Mathayomsuksa 3 students  in Sakaeo school with STEM education of multimedia: 
alternative energy ,before and after learning . Samples of the research comprised 73 
Mathayomsuksa 3 Sakaeo school  by purposive sampling. The design of this study was 
One-Group Pretest-Posttest Design. 

 The instruments used for this experiment were science lesson plans using the STEM 
education of multimedia: alternative energy, science achievement test the cooperative 
learning based on STEM education of multimedia in the topic of alternative energy, an 
attitude towards science test. Statistical analyzed used in the research were the statistical 
means of mean, standard deviation, and t-test dependent. 
 The result of this research found that, 
 1. The achievement of the Mathayomsuksa 3 students in science studying with 
STEM education of multimedia after studying was higher than before studying at the .05 
level of significance. 

2. The attitude of the Mathayomsuksa 3 students in science studying with STEM 
education of multimedia after studying was higher than before studying at the .05 level of 
significance. 

 
Keywords : STEM education, Multimedia, Science achievement, Attitude in science 
studying 
 
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
ของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยมนุษย์ในกระบวนการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ และการทดลอง
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสุด นั่นคือให้ได้ท้ัง
กระบวนการและองค์ความรู้ต้ังแต่เริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ออยู่ในสถานศึกษา เมื่อออกจากสถานศึกษาไป
ประกอบอาชีพแล้ว(รพีพรรณ สุคนธวงศ์ 2552 อ้างใน อินทิรา ปรากริม, 2555 :2) 

โลกของการศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษท่ี21 เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มี
ความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ มากมายและตลอดเวลาท่ีต้องการท าให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไป
จากท่ีเป็นอยู่ ภาพของการท่ีนักเรียนจะมีคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด 
(iPad) หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การเรียนจึงเป็นเรื่องปกติดังนั้นหน้าท่ีของครูในการ
สอนจึงเปล่ียนแปลงไปจากการยืนหน้าช้ัน มาเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากท่ีสุด เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อการ
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ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการส่ือสารและความร่วมมือ ทักษะสารสนเทศ 
ส่ือและเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะด้านสารสนเทศ  ทักษะด้านส่ือ ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะดังกล่าว แนวคิดหนึ่งท่ีใช้ ในการจัดการศึกษาคือสะเต็มศึกษา ( 
STEM Education) ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 4 สาขา ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  Engineering  (วิศวกรรม) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามีความส าคัญต่อผู้เรียนคือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมท่ีใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนเข้าใจสาระและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ  ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน 
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของส่ิงท่ีเรียน   (เอกสารการสอนวิชาวิทยาศาสตร์, 2559 : ออนไลน์) 

จากบริบทของโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ท่ีมีการจัดการเรียนรู ท่ียังคงเนนรูปแบบการ
บรรยายอันเนื่องมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีมีจ านวนจ ากัดแตเนื้อหาหลักสูตรท่ีผูเรียนตองเรียนมี
จ านวนมาก ผูสอนจึงตองจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับเนื้อหาสาระวิชาตามท่ีหลักสูตรไดก าหนด
ไวและจากการสอบถามจากผูเรียนถึงแนวการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนตองการ ผูเรียนสวนใหญตองการใหครูผู
สอนเนนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ส่ือการสอนท่ีทันสมัยและมี
ความหลากหลายไม่ใช่แค่เพียงสอนแต่ในหนังสือเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการสอนแต่เพียงในหนังสืออย่าง
เดียวนั้นจะท าให้เด็กได้เห็นแต่เพียงตัวหนังสือ มีความคิดท่ีอยู่แต่ในกรอบ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่เห็นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากการท่ีผูเรียนไมเห็นความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตรเนื่องจากไมสามารถ
น าเอาความรูมาใชในชีวิตประจ าวันไดนั้น สงผลใหผูเรียนขาดทักษะกระบวนการท่ีส าคัญในการน าเอาความ
รูวิทยาศาสตรท่ีไดเรียนรูมาแกปญหาในชีวิตจริง เพราะในความเปนจริงการเรียนเพียงเพื่อมุงเอาเนื้อหา
สาระผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนดวยตนเองได เชน การอานหนังสือทบทวน การเรียนกวดวิชา เปนตน จาก    
ปญหาขางตนผูวิจัย จึงเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรูท่ีตองการใหผูเรียนเห็นความส าคัญของความรู
ทางดานเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร ท่ีผูเรียนตองการมุงหวังส าหรับการสอบอยูแลวมาเรียนบูรณาการกับ
เนื้อหารายวิชาอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตรท่ีสามารถน าความรูมาใชแกปญหาใน
ชีวิตประจ าวันได และแสดงใหผูเรียนเห็นถึงในความเปนจริงการแกปญหานั้นไมไดใชเนื้อหาความรูเพียงวิชา
ใดวิชาหนึ่งเทานั้นจ าเปนจะตองใชความรูหลากหลายวิชาในการคล่ีคลายปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)     วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดแทน ด้วยส่ือประสม ซึ่งจะเป็นการน าส่ือมากกว่าหนึ่ง
ชนิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสนใจตลอดจนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ส่ือวีดีทัศน์ พาวเวอร์พอยท์ แผนภาพ ชุดกิจกรรม GIGO และ
เอกสารประกอบการสอน จึงช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ ตัวผู้เรียนรวมถึง
สามารถท่ีจะช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิจัยด้วยรูปแบบ
เชิงทดลองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง
เป็นวิธีท่ีสามารถช่วยสร้างเสริมเติมเต็มในกระบวนการวิจัยท าให้ได้ค าตอบการวิจัยได้อย่างครอบคลุม
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ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษาช่วยให้ผู้วิจัยสามารถต้ังประเด็นค าถามและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในการหาค าตอบและวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมื่อได้รับการสอนแบบ
สะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมื่อได้รับการสอน
แบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสมมีผลสัมฤทธิ์เรื่องพลังงานทดแทนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

 2. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสมมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสระแก้ว 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 ห้องเรียน 73 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทนช้ันช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต  1  แบ
งเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
 2.1  ส่ือประสมท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทน
ประกอบดวย 

     2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยส่ือ
ประสม จ านวน 6 แผน จ านวน 12 ช่ัวโมง  

      2.1.2 เอกสารประกอบการสอนพลังงานทดแทน 
      2.1.3 ส่ือวีดีทัศน์ เรื่องพลังงานทดแทน 
      2.1.4 พาวเวอร์พอยท์ (Microsoft PowerPoint) จ านวน 10 เรื่อง 
      2.1.5 ใบกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
      2.1.6 แผนภาพ   
      2.1.7 ชุดกิจกรรม GIGO 
 2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
      2.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบเลือกตอบ 
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 10 ขอ  
          2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานทดแทนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 2 0 ข้อ  
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          2.2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นแบบวัดท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ  
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    3.1.1 การด าเนินการสรางส่ือประสมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษาด้วยส่ือประสม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   ไดด าเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  3.1.1.1   ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การสอนแบบสะเต็ม  และเอกสารที่เกี่ยวของ 
  3.1.1.2 ศึกษาคูมือการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  3.1.1.3 ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการสรางส่ือประเภทตาง ๆ  
  3.1.1.4 ด าเนินการสรางและพัฒนาส่ือประสมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ แบบสะเต็มศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระแก้ว 
  3.1.1.5 น าส่ือประสมท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสะเต็ม
ศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระแก้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ ดานส่ือตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตอง และ
ความเหมาะสม  
  3.1.1.6 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 6 คน ซึ่งมีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
เพื่อ น าข้อบกพร่องต่าง ๆ มาปรับปรุง แก้ไข 
  3.1.1.7 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยน าส่ือประสมท่ีใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีไดปรับปรุง แกไข และผานการหาประสิทธิภาพแล้ว 
ไปใชสอนกับกลุมเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระแก้ว จ านวน 73 คน ภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2560 
    3.1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  3.1.2. 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  3.1.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ด้วยส่ือประสมมาสร้างแบบทดสอบการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานทดแทน
ชนิดเลือกตอบโดยแบ่งพฤติกรรมท่ีต้องการวัดเป็น 4 ด้าน คือ คือ 1  ( ด้านความรู้ – ความจ า 2  ( ด้านความ
เข้าใจ 3 ( ด้านการน าไปใช้ และ  4 ( ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
ก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้ ตรวจให้ คะแนนจากกระดาษค าตอบ โดยข้อท่ี ถูกให้คะแนนเป็น 1 
คะแนน  ข้อท่ีตอบผิด ไม่ได้ตอบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน  
  3.1.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4     
ตัวเลือกโดยใช้ ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ 
    3.1.3 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
  3.1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดค่า
คะแนนเป็น 5 ระดับ 
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  3.1.3.2 ก าหนดกรอบค าถามในการสอบถามเกี่ยวกับการวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อ
การเรียนโดยการสอนแบบสะเต็มศึกษา ด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ของนักเรียน จ านวน 15 ขอ 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท  )Likert’s Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยท่ีสุด เพื่อวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.1.3.3 สรางแบบสอบถามตามกรอบค าถามท่ีก าหนด 
  3.1.3.4 ทดลองใช้แบบวัดความเจตคติต่อวิทยาศาสตร์กับนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 คน ซึ่งมี ระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อน าข้อบกพร่องต่าง ๆ 
มาปรับปรุงแก้ไข 
  3.1.3.5 แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุง 
  3.1.3.6 น าแบบวัดความเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไปใชจริงกับกลุมเป้าหมาย  
 3.2 การการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    3.2.1 การหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
  3.2.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ
ส่ิงแวดล้อมและศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พุทธศักราช  2551  ใน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  และสาระการเรียนรู้ตลอดจนศึกษา
ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.2.1.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทน ส าหรับนักเรียน 
ระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยให้ ครอบคลุมจุดประสงค์ การเรียนรู้ และเนื้อหาของกิจกรรม 
  3.2.1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ 
ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนความสัมพันธ์ ระหว่างสาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ เวลาเรียน การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และเครื่องมือการประเมิน แล้ว
น าไปแก้ไขปรับปรุง 
  3.2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนท่ีปรับปรุงแก้ ไขแล้วเสนอต่อผู้ 
เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าความสอดคล้อง )IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
การหาความเท่ียงตรง)Validity (ของเครื่องมือ  โดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  

  3.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนส าหรับนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในเชิงทดลอง ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design    
(วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551  :133 ( โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1 .เลือกนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มาจ านวน 2 ห้องเรียน โดยการเลือกห้องเรียนด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง )Purposive Sample) จ านวน 73 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 2 .แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  
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 3 .ทดสอบก่อนเรียน ) Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว 
 4 .ด าเ นินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง เนื้อหาคือ เรื่อง พลังงานทดแทน ใช้เวลาสอน 12 ช่ัวโมง  
 5  .เมื่อส้ินสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน   ) Posttest) กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  )ฉบับ
เดิม(  
 6  .น าผลคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อได้รับ
การสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t–test (Dependent Sample)   
 5.2 เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ t–test (Dependent Sample) 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

6.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
  6.1.1  ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) 
  6.1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
6.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  6.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
  6.2.2 การหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
  6.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha Coefficient Method) 
  6.2.4  ความยากง่าย 
  6.2.5  อ านาจจ าแนก 
6.3 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบงานวิจัย 
  6.3.1 t-test (Dependent Samples) 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสะเต็ม

ศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนสระแก้ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1  . เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อได้รับการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน  2  . เพื่อ

เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เมื่อได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษา
ด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการวิจัยเป็น 2 
ตอน ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 2 ขั้นตอนดังนี้ 
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1. ผลการหาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เม่ือ
ได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยสื่อประสม เร่ือง พลังงานทดแทน แสดงดังตารางท่ี 1 
 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทดสอบ n   ̅ S.D  t ค านวณ 

คะแนนสอบก่อนเรียน )E 1(  73  2.82 1.21 32.10* 

คะแนนสอบหลังเรียน )E 2(  73  8.56 1.24 

* นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.82  คะแนน และ 8.56
คะแนน ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียน

ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เม่ือได้รับการสอนแบบ
สะเต็มศึกษาด้วยสื่อประสม เร่ือง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เมื่อได้รับการสอน
แบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 

ทดสอบ n 
ก่อนเรียน 

 ̅ S.D t 

คะแนนสอบก่อนเรียน )E 1(  73 2.01 1.54 
20.67 

คะแนนสอบหลังเรียน )E 2(  73 3.79 1.25 

 
 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 
2.01 และ 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 และ 1.25 ตามล าดับ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
1. สรุปผล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อได้รับการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

1.2 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อได้รับการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. อภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน สามารถ
อภิปรายได้ผลดังนี้  
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 จากสมมติฐานข้อท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสมมี
ผลสัมฤทธิ์เรื่องพลังงานทดแทนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เหตุผลท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   เมื่อได้รับการ
สอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสม เรื่อง พลังงานทดแทน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองโดยผ่านการท ากิจกรรมและการสร้างสรรค์ช้ินงาน และประกอบกับการบูรณาการสาระวิชาต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษานั้นช่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ท่ีไม่ได้เรียนรู้
เพียงเนื้อหาสาระ หรือเพื่อเรียนรู้ที่จะสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
นั้น ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงท่ีต้องเรียนแบบลงมือปฏิบัติ และตระหนักถึงการเป็น

พลเมืองท่ีดีของสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยวิจารณ์ พานิช )2555 :11 (ซึ่งกล่ าวไว้ว่า แนวทางการศึกษาไทย
ในการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ ต้องประกอบด้วย เนื้อหาวิชา ทักษะชีวิต ทักษะและความรักในการเรียนรู้ และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทักษะท้ัง 4  ด้าน เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน หาก
ผู้ปกครองมีความต่ืนตัวและหาวิธีให้ได้รับทักษะท้ัง 4 อย่างดีท่ีสุด ท่ีเข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย  
 ในการวิจัยมีการใช้ส่ือประสมท่ีมีความหลากหลายประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนพลังงาน

ทดแทน ส่ือวีดีทัศน์ เรื่องพลังงานทดแทน พาวเวอร์พอยท์ สรางดวยโปรแกรม  Microsoft  Point ใบ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา แผนภาพ และชุดกิจกรรม GIGO นักเรียนได้ออกแบบและสร้างช้ินงานพลังงาน
ทดแทนด้วยชุดกิจกรรม GIGO ท าให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการท ากิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มมี
ความกระตือรือร้นในการร่วมแสดงความคิดเห็น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างท่ีท ากิจกรรมสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มจะระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา และสามารถสร้างสรรค์ ผลงานออกมาได้ จนส าเร็จ การจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเขาใจในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้น นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและข้อจ ากัดของสถานการณ์ สามารถหาแนวทางในการแก้ ปัญหา รวมท้ังหา
แนวทางในการทดสอบและประเมินผล และสามารถน าเสนอผลลัพธ์ได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ 
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะหลายด้าน เช่น ทักษะการคิด ทักษะการค้นคว้า ทักษะกระบวนการกลุ่ม การท างาน
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการให้สูงขึ้น จากเหตุผล
ดังกล่าว สนับสนุนได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือ
ประสมมีผลสัมฤทธิ์เรื่องพลังงานทดแทนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากสมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสมมี
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เหตุผลท่ีนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสะเต็มศึกษาด้วยส่ือประสมมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือประสมท่ีมีกิจกรรม
หลากหลาย  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจ ใช้ตัวเองและบุคคลอื่นเป็นส่ือ  กิจกรรมการทดลองเป็น
เรื่องใกล้ตัวท่ีควรรู้   และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ท าให้นักเรียนอยากจะท าการ
ทดสอบและทดลองตามกิจกรรมท่ีจัด นักเรียนจึงมี ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี   
และมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดังค ากล่าวของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี )2546:  149)  ท่ีว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์   ซึ่งเป็นผล
จากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ความพอใจ ความ
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ศรัทธาและซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์ ตระหนักในคุณและโทษ ความต้ังใจเรียนและเข้าร่วม กิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์   การเลือกใช้ วิธีทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดและปฏิบัติ   การใช้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างมี คุณภาพโดยใคร่ครวญ  ไตร่ตรองถึงผลดี และผลเสีย  ส่งผลให้นักเรียนมี เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกาว แสงอ่อน )2546:  74)  ท่ีศึกษาเจตคติ ของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี เจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูง และงานวิจัยของจินตนา  รุกขชาติ  )2546:  72)  ท่ี 
ศึกษาเจตคติ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน 
 การท่ีนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนและร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษา รู้สึกแปลกใหม่ในรูปแบบ

กิจกรรมสะเต็มศึกษา การได้ลงมือปฏิบัติจริงและปฏิบัติกิจกร รมนอกห้องเรียน ซึ่งท าให้เจตคติของผู้เรียน
นั้นอยู่ในระดับท่ีมาก ซึ่งความสอดคล้องผลงานวิจัยของ พลศักด์ิ แสงพรมศรี และคณะ  )2558: 401) พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติต่อการเรียนเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
    3.1.1 ขั้นวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ท่ีต้อง
บูรณาการความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสร้างช้ินงานขึ้น เป็นขั้นท่ียังไม่เคยเกิดขึ้น
ในห้องเรียนท าให้ผู้เรียนไม่มีความมั่นใจในการท าปฏิบัติกิจกรรม การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างช้ินงาน 
ดังนั้นครูผู้สอนควรดูแล ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรม 
    3.1.2  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีต้องลงมือปฏิบัติจริง ท าให้
ต้องใช้เวลามากในการปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้การจัดกิจกรรมเกิดความล่าช้า บางครั้งต้องนัดท ากิจกรรม
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่น ปรับเวลาให้เหมาะสมสอดคล้องในการท ากิจกรรม 

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    3.2.1 ควรวิจัย และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยการบูรณาการร่วมกัน
ครูผู้สอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
         3.2 .2 ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาผลอื่นท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เช่น 
ทักษะการคิดขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ( PLC ) ของ
ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประชากร คือ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 2)เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดของครูท่ีมีประสบการณ์สอน
ต่างกัน จ านวน 192 คน  จากองค์ประกอบ 4  ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการ เรียนรู้  ด้าน
การน ากระบวนการไปปฏิบัติ  ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้   ด้านประโยชน์ของ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีค่าความเช่ือมั่น .95 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ  และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ท้ัง 4 ด้าน พบว่าความ 
คิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก (X = 3.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ดังนี้  ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (X = 3.98)
รองลงมาแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของชุมชน แห่งการเรียนรู้ (X = 3.96) 
และด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ(X = 3.95) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง แยกตาม เพศ  ประสบการณ์สอน และการศึกษาไม่ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : 1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ( PLC ) 
 
      Abstract 
 The purpose of this study were: 1) to study the opinions of teachers about the 
community of professional learning (PLC). 2)to study the opinions of teachers classified by 
sexes. 3) to study the ideas of teachers classified by teaching experiences. The sample 
were 192 Satri Angthong School teachers. The four components are the components of 
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the learning community, the implementation of the process, guidelines for creating a 
learning community, the benefits of learning community. The tools used to store data was 
a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and standard deviation. Testing the value of T-test and F- test,  and 
Scheffe's pair comparison. 
 The results of the analysis found: 1) the opinions of the community of professional 
learning (PLC) in all four aspects found that the opinions on the community of 
professional learning (PLC) was at a high level (X = 3.89). The results of the study in each 
aspects were as follows: professional learning component (X = 3.98); second, the way to 
build a learning community; third, the benefits of the community; the learning process (X 
= 3.96) and the implementation of the PLC process (X =3.95). 2) the opinions of teachers 
classified by sexes were no statistically significant differences at .05 level.  3) the opinions 
of teachers classified by teaching experiences were no statistically significant differences at 
.05 level.   
Keywords: 1. Professional Learning Community (PLC) 
 
บทน า 

การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ                  
ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค้นหาวิธีการท่ีจะน ามาช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้                
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และนวัตกรรมใหม่ท่ีครูจะต้องรู้และ
น ามาใช้คือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ 
Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท่ีเกิดจากการร่วมมือกันของครูและ
ผู้บริหารในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา
ท้ังระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
เป้าหมายเพื่อให้ครูท่ีเข้าร่วมการน ากระบวนการตามกรอบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนอย่างแท้จริง   ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จึง
ต้องมีรูปแบบและวิธีการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดังเช่นท่ี วิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต่างกับศตวรรษท่ี 20 สรุปได้ว่า โลกในยุคปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ท้ังความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา รวมท้ังรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็
แตกต่างไปจากเดิมท าให้ทักษะความต้องการในการด ารงชีวิตก็เปล่ียนแปลงไป การจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน จึงเป็นในรูปแบบ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Learning by Doing) 
โดยเป็นการเรียนท่ีเน้นความร่วมมือ (Collaboration Skills) และเรียนกันเป็นทีม (Team Learning) 
มากกว่าจะเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์เฉพาะตนเอง ซึ่งการเรียน ลักษณะนี้ นักเรียนจะเรียนรู้จากการกระทาและ
การคิดของตนเอง ครูอาจารย์ มีหน้าท่ีอานวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการออกแบบบทเรียน สร้างแรงบันดาล
ใจ มากกว่าการสอน (Teach Less, Learn More)รูปแบบการทางานของครูจึงต้องเปล่ียนจากทางานคน
เดียวเป็นการท างาน เป็นทีม ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ในลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
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(Professional Learning Community หรือ PLC) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดผลลัพธ์ท่ีผลสัมฤทธิ์เป็น
รายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  (PLC) จะพบว่า            
การให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคล่ือนโรงเรียนนั้น  เป็นแนวทาง                       
ท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นการยกระดับการศึกษาท้ังระบบ                        
และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับสากล  เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต                         
อีกท้ังเป็นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เห็นความส าคัญของการออกแบบ การจัดการเรียน                 
การสอนและการประเมินผลผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของตัวผู้เรียนเองและต่อสังคมด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูใน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อผลลัพธ์แห่งการสร้างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2558) การรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ ศึกษา ในลักษณะ                   
ของชุมชนเชิงวิชาการท่ีมี เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ                  
การถอดบทเรียน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 รศ. นราพร จันทร์โอชา (2560) เมื่อผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง 
PLC นี้ อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุก
ฝ่ายอย่างยั่งยืน แต่ต้องเข้าใจว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรม แต่เป็น กระบวนการ ครูสามารถน า
กระบวนการ PLC นี้   มาใช้เพื่อศึกษาเรื่องท่ีตนเองสนใจหรือเพื่อศึกษาหาทางแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนท่ีตนพบหรือ เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนได้ตลอดไป
อย่างยั่งยืน           
 วิจารณ์ พานิช (2554) PLC ในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ น าเสนอ                        
เป็นองค์ประกอบของPLCที่มาจากข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วม              
ทีมร่วมแรงร่วมใจ  ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และ การพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยคิดว่าสามารถน ากระบวนการ PLC ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของครูในจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดความยังยืนในวิชาชีพของตนตลอดจนพัฒนาหน่วยงาน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน ต่อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
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  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูท่ีมีประสบการณ์
สอนต่างกันของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีต่างกันของโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
 1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ที่แตกต่าง
กัน 
 2. ประสบการณ์ในการท างานส่งผลให้ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) แตกต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ของครูมีผลต่อความคิดเห็นเกี ่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) แตกต่างกัน  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง                                  
มาเป็นหน่วยวิเคราะห์  ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จ านวนท้ังหมด   192 คน 
 2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
      ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
      ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 ด้านเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยท้ังสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ ระดับ 5 หมายถึง 
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับมากระดับ 3 หมายถึงระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
      ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการ
บริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของโรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  โดยใช้
ค าถามปลายเปิด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ถึงครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง  รวมท้ังส้ิน 192 ฉบับ 

     2. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวนร้อยละ 100 แล้วน ามาคัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบ 
ครบสมบูรณ์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 จ านวนแบบสอบถามที่จัดส่งและได้รับคืน 

ประชากร จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ 
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1.  เพศ   
   ชาย 63 32.82 

        หญิง                   129 67.18 
 

รวม 192 100 
2.  ประสบการณ์สอน   
        1 - 5  ปี 
        6 – 10 ปี 
        11 – 15 ปี 
        16 – 20 ปี 
        21 – ปีข้ึนไป 

 

55 
47 
41 
34 
15 

28.65 
24.48 
21.35 
17.71 
7.81 

รวม 192 100 
3.  การศึกษา   
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท- ขึ้นไป 

 

118 
74 
 

61.46 
38.54 

 
รวม 192 100 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ของระดับความคิดเห็นและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียท่ีได้ไปเปรียบเทียบตามก าหนดไว้แล้วแปลความหมาย  

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
เกีย่วกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) ของระดับความคิดเห็น
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีได้ไปเปรียบเทียบตามก าหนดไว้แล้วแปลความหมาย 
ดังนี้ 
เกณฑ์ในการแปรความหมายของค่าเฉล่ีย 

4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ  
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะน าไป
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social 
Sciences) มาใช้ในการค านวณเชิงสถิติ โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจะใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
  1. เพื่อการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา                    
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
    เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruene: IOC)   

 

   
  

 
 

 
 เมื่อ  IC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
      = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 

  N  = จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
2. เพื่อหาผลการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)น ามาวิเคราะห์โดย

ใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร 

       ค่าร้อยละ =  จ านวนผู้ท่ีตอบค าถามนั้นๆ x 100 
          จ านวนผู้ตอบท้ังหมด 
 
      2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  โดยใช้สูตร 
    x    =          



 x                

                  เมื่อ x   =  ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
    N   =   จ านวนค าตอบท้ังหมด 
    f    =   จ านวนความถ่ีของแต่ละค าตอบ 
    x  =  ค่าน้ าหนักค าตอบแต่ละข้อ 
                  xf  = ผลรวมของคะแนนแต่ละระดับคูณกับความถี่ 
      
  
 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียน
สตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตามเพศ  
ประสบการณ์สอน  การศึกษา โดยใช้สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิงอนุมาน  
(Inferential Statistics)  ดังนี้ 
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1. ค่า t-test  ใช้ทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปร 2 กลุ่ม 
ทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมี เพศ  และ การศึกษา ท่ีต่างกันด้วยค่า t-test แบบ 
Independent  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  ประสบการณ์สอน การศึกษา  ใช้การ

วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของมีต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   ค่าเฉล่ีย        แปลความหมาย 
4.50 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่า ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จ านวน 192 คน ซึ่งมีข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คือ เพศ  ประสบการณ์สอน  การศึกษา ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางท่ี 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของครูโรงเรียนสตรีอ่างทองท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป 

 
ประชากร จ านวน ร้อยละ 
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1.  เพศ   
   ชาย 63 32.82 

        หญิง 129 67.18 
 

                           รวม 192 100.00 
2.  ประสบการณ์สอน   
       1 - 5  ปี 
       6 – 10 ปี 
       11 – 15 ปี 
       16 – 20 ปี 
       21 – ปีข้ึนไป 

 

55 
47 
41 
34 
15 

28.65 
24.48 
21.35 
17.71 
7.81 

                           รวม 192 100.00 
3.  การศึกษา   
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท- ขึ้นไป 

 

118 
74 
 

 61.46 
 38.54 

 
                          รวม 192 100.00 

 
 จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 192 คน เป็นชาย 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.82 
หญิง 129 คน คิดเป็นร้อยละ 67.18 มีประสบการณ์สอน 1-5 ปี 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 ระหว่าง 6-
10 ปี  47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48  ระหว่าง 11-15 ปี 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.35 ระหว่าง16-20 ปี 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 และ 21 ปี – ขึ้นไป 15 คน คิดเป็น 7.81 การศึกษาระดับปริญญาตรี 118  คน                
คิดเป็นร้อยละ 61.46 และปริญญาโท – ขึ้นไป 74 คน คิดป็นร้อยละ  38.54 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในการวิจัย
เรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( X  )    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 

  

 

 ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ท้ัง 4 ด้าน 
โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  (X  )    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ x  S.D. ระดับ 
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   1. องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
   2. การน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ 
   3. แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
   4. ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4.00 
3.94 
3.97 
3.97 

.589 

.659 

.667 

.690 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.97 .633 มาก 

    
ตารางท่ี 3 พบว่าความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อยู่ ในระดับมาก                     

(X  = 3.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีอ่างทองอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 
ดังนี้  ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (X  = 3.98)รองลงมาแนวทางการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (X  = 3.96) และด้านการน ากระบวนการ PLC 
ไปสู่การปฏิบัติ (X  = 3.95) 

 ตารางท่ี 4 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความถ่ี (f) และค่าร้อยละ  
 
             ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถ่ี (f) ร้อยละ (%) 

1. ไม่ความเข้าใจในกระบวนการ PLC อย่างชัดแจ้ง 
2. ขาดคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
3. ยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 
4. มองแค่เป็นนโยบายรายวันของผู้ท่ีเกี่ยงข้อง 
 

26 
21 
35 
19 

25.50 
20.58 
34.31 
18.62 

 
รวม 102 100.00 

ตารางท่ี 4 พบว่าความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คือ ยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับตัว
ผู้เรียนอย่างชัดเจน และยังไม่เข้าใจในกระบวนการ PLC อย่างชัดแจ้ง อีกท้ังขาดคู่มือและเอกสารแนว
ทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใช้การทดสอบค่าที(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ท่ีมี
เพศต่างกัน 

เพศ ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig. 
   ชาย 4.05 .633 1.193 .755 
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   หญิง 3.93 .632   
 จากตาราง 1 พบว่าความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีเพศต่างกัน  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง ท่ีมี
ประสบการณ์สอนต่างกัน 

 df MeanSquar f Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

4 
187 
191 

.784 

.392 
1.99 .096 

     
 จากตาราง 2  พบว่าความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีเพศต่างกัน  ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง               
ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 

เพศ ค่าเฉล่ีย S.D. t Sig. 
   ชาย 3.90 .585 -1.624 .338 
   หญิง 4.05 .681   
 จากตาราง 3  พบว่าความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรี
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ท่ีมีการศึกษาต่างกัน  ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

 

 
 
 
การอภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย การศึกษาเกี่ยวความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้กระบวนการและนวัตกรรม  ชุมชน                       
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC  ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ท้ัง 4 ด้าน พบว่า               
ความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก (X  = 3.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีอ่างทองอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ดังนี้  ด้านองค์ประกอบของชุมชน            
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (X  = 3.98)รองลงมาแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (X  = 3.96) และด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ(X  = 3.95) 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง พบว่า
ความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตาม เพศ  ประสบการณ์สอน และการศึกษา                      
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  
ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 192 คนเป็นครูผู้สอนท้ังหมด 19 คิดเป็นร้อยละ100%เป็นเพศชาย 
63 คน คิดเป็นละ 32.82 เพศหญิง 129 คนคิดเป็นร้อยละ 67.18 มีประสบการณ์สอน 1-5ปี 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.65 6-10 ปี 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48  11 – 15 ปี 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.35   16 –20 ปี 
34 คิดเป็นร้อยละ 17.71   21 – ปีขึ้นไป 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81  ด้านการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 61.46 ปริญญาโท – ขึ้นไป 74 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 

2. ความคิดเห็นต่อกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  )PLC  (ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สรุปได้ดังนี้ 
   1) ด้านองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ความคิดเห็นของครูโดยรวม               
อยู่ในระดับมาก และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
   2) ด้านการน ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ไปสู่การปฏิบัติ ความ
คิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
   3) ด้านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ความคิดเห็นของครูโดยรวม              
อยู่ในระดับมาก และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
   4) ด้านประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ความคิดเห็นของครูโดยรวม                   
อยู่ในระดับมาก และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัย การศึกษาเกี่ยวความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้กระบวนการและนวัตกรรม ชุมชน                       
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC  ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ท้ัง 4 ด้าน พบว่า               
ความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อยู่ในระดับมาก (X  = 3.89) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีอ่างทองอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ดังนี้  ด้านองค์ประกอบของชุมชน            
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (X  = 3.98)รองลงมาแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และด้านประโยชน์
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (X  = 3.96) และด้านการน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ(X  = 3.95) 
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง พบว่า
ความคิดเห็นต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตาม เพศ  ประสบการณ์สอน และการศึกษา                      
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผู้วิ จัยควรศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ( PLC)                
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ 
 2. ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพ ( PLC)                      
เพื่อเกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าวิจัยโดยเพิ่มโรงเรียนในเขตพื้นท่ี ท้ังภายในจังหวัด และรอบนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
สารสนเทศมากขึ้น 
 2. ควรใช้ตัวแปรอิสระอื่นในการวิจัย ท่ีอาจมีผลกระทบ ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) 
 3. ควรศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC) 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาให้ค าปรึกษาค าแนะน าตลอดจนการตรวจ  แก้ไข
ข้อบกพร่อง ตรวจแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  พันธ์ไสว อาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจัย  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง คุณครูทุกท่านตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนช่วยเหลืออ านวยความสะดวกให้ความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูล ให้
การสนับสนุนและก าลังใจท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่าน ท่ีคอยเป็นก าลังใจและ
ให้การสนับสนุนในทุกๆด้านหากคุณค่าและคุณประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้บังเกิดผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา 
มารดา ครูอาจารย์ท่ีถ่ายทอดความรู้  ช่วยเหลือแนะน า หากมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดประการใด 
ผู้วิจัยกราบ ขออภัยไว้ ณ ท่ีแห่งนี้ 

6. ประวัตินักวิจัย  
   ชื่อ นามสกุล นางสาวสุมาลี ค าสว่าง 
  หน่วยงาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
  ความเช่ียวชาญ ครู 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นเปรียบเทียบและศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลยุค 4 .0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเปตนประชากรเปตนนิสิตระดับปริมมาตรี
ได้แก่นิสิตท่ีเข้าเรียนวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและวิชาเอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ช้ันปีท่ี 1–4 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 158 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลยุค 4.0 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ4  ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ าแนกตามเพศ ช้ันปี สาขาวิชาและผลการเรียน พบว่า 
นักศึกษาท่ีศึกษาในช้ันปีท่ีและสาขาวิชาท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันส าหรับการเปรียบเทียบ
ผลการเรียน พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4 .0 โดยรวมและด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน 
ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัมทางสถิติท่ีระดับ 
0.5 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนสอน นาฎศิลป์ไทย ไทยแลนด์4.0 แนวทาง นาฎศิลป์สากล 
 

 Abstract 

 

The objectives of this research were studied the comparative opinion and studied 
about learning and teaching thai dance and international dance in 4.0 era of 
Srinakharinwirot University in 4 aspects: 1) Program 2) learning and teaching 3) teaching 
equipments 4)  
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measurement and evaluation. Populations and sample in this studied were 158 
students in the 1st. - 4th. year of under graduation students in major thai dance and 
international dance, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University academic year 2017. 
Tools for the studied were questionnaire about process of learning and teaching 
management of thai dance and international dance in era 4.0 of the University in 4 aspects 
as mentioned above. 

The comparison of opinion in the teaching of traditional Thai and international 
Thailand 4, Srinakharinwirot University, are classified by gender, class of the field and 
found that students who study in, seniors, and the different opinions, to the teaching of 
traditional Thai and international Thailand 4, as a whole, and, no different from the study 
found that students who have high grades and different to the teaching of traditional Thai 
and international Thailand 4.0, which, such as curriculum development, learning and 
teaching materials and the measurement and assessment of the difference statistically 
significant at the level of 0.5 

Keyword: Learning,Thaidance,Thailand4.0,management, international dance  
บทน า 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เปตนตัวการขับเคล่ือนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชนภาค
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคล่ือนผ่าน
โครงการบันทึกความร่วมมือกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆอัน
ได้แก่กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มท่ี 2 การ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐกลุ่มท่ี 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า 
(โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ังการยกระดับคุณภาพวิชาชีพกลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวาง
ระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 -2579) ประเทศไทยมีความมั่งค่ัง มั่นคง ยั่งยืน เปตน
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชมา เศรษฐกิจพอเพียง คนไทยในอนาคตมีศักยภาพร่วมกัน 
พัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับ การพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมท้ัง กายใจ สติปัมมา มีทักษะใน
การ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ( ร่ า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ร ะ ย ะ 2 0 ปี                             
พ.ศ.2560-2579) 
 สาขาวิชานาฏศิลป์เดิมอยู่ในภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2536 ซึ่งเปตนปีท่ีก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีระบบการจัดและด าเนินงานการบริหารอยู่ภายใต้ภาควิชา
ศิลปะการแสดง ซึ่งมีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 4 วิชาเอก คือ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย วิชาเอก
นาฏศิลป์สากล วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง และวิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง ในปี พ.ศ. 2543 
สาขาวิชานาฏศิลป์ได้แยกการจัดและด าเนินการบริหารเปตนระบบสาขาวิชา ตามระบบโครงสร้างการบริหาร
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบันสาขาวิชานาฏศิลป์มีหน้าท่ีและภารกิจหลักหลายประการ กล่าวคือ 
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มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริมมาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) จ านวน 2 วิชาเอก คือ 
วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย วิชาเอกนาฏศิลป์สากล จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยได้
มีการจัดและด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย   

แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 5 ประเด็นยุทธศาสตร์     
1. ผลิตบัณฑิตศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุ่งเน้นทักษะการสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณมาณ บน
ฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มีทักษะทางปัมมา และการสร้างสรรค์ ควบคู่
กับคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีการสร้างระบบเครือข่าย
ศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง 
2. พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชนและสังคมคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปกรรมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม 
4. สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่ายั่งยืนคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการสืบสานวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ตลอดจนบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาสุนทรียะแก่ชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลคณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบริหารจัดการอย่างเปตน
ระบบโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ควรเน้นหนักให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชมาการศึกษาของชาติสอดคล้องตามแผนพัฒนาประเทศเน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบัติได้หลากหลายเมื่อผู้เรียนต่างๆเหล่านี้ส าเร็จการศึกษาออกไปความช านามและความเช่ียวชามในการ
จัดการความรู้เพื่อจะได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นเปตนนาฏนวัตกรรมการ
พัฒนาระบบการถ่ายทอดท่ีสร้างความเปตนเลิศให้กับผู้เรียนจึงเปตนส่ิงจ าเปตน  (ทองอินทร์ วงโสธร. 2549) 
ส าหรับการศึกษาในยุค 4.0 โดยกระบวนการถอดองค์ความรู้จากครูผู้มีความเปตนเลิศทางด้านการสอน
เทคโนโลยีอันเปตนเครื่องมือส่งเสริมและการพัฒนางานด้านนาฏศิลป์เพื่อเปตนการอนุรักษ์ร่วมไปกับการพัฒนา
ศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงให้เข้าถึงพลเมืองในสังคมไทยและประจักษ์ว่านาฏศิลป์ไทยได้พัฒนาอย่างอนุรักษ์
เพื่อการด ารงอยู่ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ในอนาคตต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทย
แลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านส่ือ
อุปกรณ์การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล  
 2. เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 
4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตาม เพศ ช้ันปี วิชาเอก  
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์  4.0 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. นิสิตเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์

สากลไทยแลนด์4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน 
 2. นิสิตท่ีศึกษาในช้ันปีท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

และนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน 
 3. นิสิตเอกนาฏศิลป์ไทยและเอกนาฏศิลป์สากลมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเปตนประชากรเปตนนิสิต
ระดับปริมมาตรีได้แก่นิสิตท่ีเข้าเรียนวิชาเอกนาฏศิลป์และวิชาเอกนาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช้ันปีท่ี 1–4 ปีการศึกษา 2560จ านวน 158 คน 
  ตัวแปรต้นท่ีศึกษาคือ เพศ ช้ันปี วิชาเอก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัวแปรตาม คือแนวทางท่ีมีต่อ
การเรียนการสอน รวม 4 ด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้านส่ืออุปกรณ์การสอนด้านการวัด
และประเมินผล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากคณบดีศิลปกรรมศาสตร์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตท่ีเปตนกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
  2. ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวพร้อมแบบสอบถามไปท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตในวิขา
เอกนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 158 คน ช้ันปีท่ี 1–4 ปีการศึกษา 
2560 ท่ีใช้ในกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ 
  3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ จากนั้นจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 
  2.วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทยและนาฏศิลป์สากล ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
การเรียนการสอน ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ด้านการวัดและประเมินผลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช้การทดสอบสถิติค่าที ( t-
test statistics) 
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ผลการวิจัย 
ตาราง จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 

3. วิชาเอก 
นาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์สากล 

 

84 
74 

 

53.20 
46.80 

   

   รวม 158 100.00 

 
 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป  
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.50 – 2.99  
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 2.49 

 

 119 
 

  39 
- 

 

75.30 
 

24.70 
- 

       รวม 158 100.00 
 
จากตาราง 2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหม่เปตนเพศหมิงจ านวน 122คน คิดเปตนร้อยละ 77.20 โดยศึกษา
อยู่ในช้ันปีท่ี 1 จ านวน 47คน คิดเปตนร้อยละ 29.70 ส่วนใหม่ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยมีจ านวน 84คน คิดเปตน
ร้อยละ 53.20 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป จ านวน 119 คน คิดเปตน
ร้อยละ 73.30 
 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา จ านวน (คน) 
n = 158 

ร้อยละ 

1. เพศ 
 

ชาย 
 

หมิง 
 

เพศทางเลือก 

 
5 
122 
31 

 
3.20 
77.20 
19.60 

       รวม 158 100.00 
2. ช้ันปีท่ีศึกษา 
 

ช้ันปีท่ี 1 
 

ช้ันปีท่ี 2 
 

ช้ันปีท่ี 3 
 

ช้ันปีท่ี 4 

 
 

47 
40 
45 
26 

 
29.70 
25.30 
28.50 
16.50 

        

          รวม 158 100.00 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

655 
 

สรุปผลการวิจัย 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. นิสิตชายและนิสิตหมิงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทย

แลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับมาก เมื่อพิจารณาเปตนรายด้าน พบว่า นิสิตมีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับ
มาก 

2. นิสิตท่ีมีช้ันปีต่างกันมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทย
แลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปตนรายด้าน พบว่า นิสิตมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับมาก 

3. นิสิตท่ีศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์
สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพิจารณาเปตนรายด้าน พบว่า นิสิตมีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระดับ
มาก 

4. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพิจารณาเปตนรายด้าน พบว่า นิสิตมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านหลักสูตรควรเพิ่มเติมความหลากหลายของเนื้อหาในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามากทุกด้าน ท้ังนี้ การจัดรายวิชาของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับระดับช้ันปีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังนั้น เพื่อให้การจัดรายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนควรเพิ่มหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เพราะ
ความคิดสร้างสรรค์คือการสร้างส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่า โดยส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้นสามารถวัดส่ิ งแปลกใหม่ท าให้เกิด
ความคิดท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ไปจากเดิมจนน าไปสู่การคิดค้น เพื่อเปตนประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
สามารถคิดได้หลายมิติ หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกลไร้กรอบและไร้ขอบเขต อาจท าให้นักศึกษา
พัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีอยากจะเรียนและมีความสนุกสนานเช่ือมั่นในตนเองส่งผลให้แนวการ
จัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป 

2. ด้านการเรียนการสอนเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามากทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามากทุกด้าน ท้ังนี้ การใช้วิธีการสอนและเทคนิคในการ
สอนในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น ครูผู้สอนควรสอนให้มีความหลากหลายตามลักษณะของ
เนื้อหา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และสามารถใช้เทคนิคใหม่ๆ มาบูรณาการกับรายวิ ชา ครูผู้สอนควรมี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ นักศึกษาควรได้รับการอนุมาต การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพิ่มเติม 
นักศึกษาควรได้รับโอกาสท่ีจะเปตนนักวางแผนและมีอ านาจตัดสินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย จะ
เปตนประโยชน์ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นควรจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น 
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3. ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามากทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและสอดคล้องกับจุดประสงค์เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความทันสมัยของส่ือการสอน เช่น วิทยุเทป 
บันทึกเสียงวิดิทัศน์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ในห้องเรียนปฏิบัติ เช่น พรม กระจก หน้าต่าง ฯลฯ การจัด
ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ การใช้วิธีการสอนและเทคนิคในการ
สอนในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือสภาพแวดล้อมต่างๆ ในห้องเรียนปกติ เช่น พรม 
กระจก หน้าต่าง ควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาดและมีความปลอดภัย เพราะบรรยากาศ
ในช้ันเรียนมีส่วนส าคัมในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่นักศึกษา การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน
หรือสภาพแวดล้อมในห้องเรียนจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาควรใช้ส่ือและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

4. ด้านการวัดและประเมินผลเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการวัดประเมินผลการเรียนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ควรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวิชาและให้สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อาจเกิดจากการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ
เพื่อให้แนวจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อาจประเมินจากสภาพการเรียนการสอนสภาพจริงและ
ต้องพิจารณาความแตกต่างของนักศึกษาเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้นควรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาและให้สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการ
สอน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ออนไลน์) 

 สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). ปรัชมาเศรษฐกิจพอเพียง: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0  
 ทองอินทร์ วงโสธร. (2549). ระบบอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ 
 ทิศนา แขมมณี. (2552). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาท่ีได้ให้
ความอนุเคราะห์และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาและพี่ ๆ เพื่อน ๆ ท่ี
ไม่สามารถกล่าวนามในท่ีนี้ได้ท้ังหมด ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยในด้านต่าง ๆ และเปตนก าลังใจให้เสมอ
มา  

ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีกรุณาให้ความ
ร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามเปตนอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเปตนอย่างสูงส าหรับ บิดา มารดา ท่ีให้การอบรม ส่ังสอน 
สนับสนุนในการศึกษา และเปตนก าลังใจส าคัมท่ีท าให้ผู้วิจัยท าปริมมานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
คุณค่าของปริมมานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเปตนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา อาจารย์ และบุคคลท่ี
เคารพรักทุกท่าน 

6. ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล นางสาวณัฐกานต์ สุมาลัย 
หน่วยงาน สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ 

(รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม 
A COMPARISON OF GRADE VIII STUDENTS’ READING, WRITING PERFORMANCE 
ANDATTITUDES TOWARD LEARNING ENGLISH THROUGH INSTRUCTION BASED 
ON CONCENTRATED LANGUAGE ENCOUNTERS (MODEL II) AND TRADITIONAL 

TEACHING APPROACH 
 

นัฐพร สังข์อาษา1 อัญชลี จันทร์เสม2 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์ 083-6229044 
E-mail: junery__89@hotmail.com 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์ 084-012-2544  
E-mail: anchalej@swu.ac.th. 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มี จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลาก 
(Random Selection) โดยสุ่มห้องเรียน (Random Assignment) ด าเนินการทดลองแบบ  Randomized Control 
Group Pretest Posttest Design  ใช้ระยะเวลาในการทดลองสอนท้ังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 คาบ 
คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์  โดยใช้เนื้อหาเดียวกันในการสอนท้ัง 2 กลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2)  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  t-test  
Independent Samples  และ t-test  Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01  2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
ค าส าคัญ : การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบท่ี 2) การอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ 
เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 
A COMPARISON OF GRADE VIII STUDENTS’ READING, WRITING PERFORMANCE 
ANDATTITUDES TOWARD LEARNING ENGLISH THROUGH INSTRUCTION BASED 
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Abstract 
 

This study is aimed at comparing grade 8 student’s English reading, writing performance 
and attitudes toward learning English through instruction based on Concentrated Language 
Encounters (Model II) and traditional teaching approach. The samples of this study were 2 
classrooms of grade 8 during the first semester of the academic year 2018 at Chakrabongse 
Pittayalai Army Sponsor School in Prachiburi Province. The research design of the study was the 
randomized control group pretest-posttest design. Each group was taught with lessons of the same 
contents for fifteen periods which 50 minutes each. The instruments were lesson plans, English 
reading and writing test, and questionnaires on attitudes towards learning English for both groups. 
The data were analyzed by using an analysis of t-test for Dependent Samples and Independent 
Samples. The results of the study revealed that; 1) English reading, writing performance and 
attitudes towards learning English of grade 8 students taught through instruction based on 
Concentrated Language Encounters (Model II) were significantly higher than before the experiment 
at the .01 level. 2) English reading, writing performance and attitudes towards learning English of 
grade 8 students taught through instruction based on Concentrated Language Encounters (Model 
II) were significantly higher than the traditional teaching approaches at the .01 level. 
Keyword: Concentrated Language Encounters (Model II), Reading, Writing, Attitudes  
 
บทน า 
 ปัจจุบันมีคนท่ัวโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการส่ือสารถึงจ านวน 2 ,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 
ของประชากรของโลก ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับท่ีจะส่ือสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจา
ต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1 ; สถาบัน
ภาษาอังกฤษ. 2555)   จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทย พบว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังยึดการสอนแบบ “ครูเป็นศูนย์กลาง” ไม่ใช่ “ผู้ช้ีแนะ”แก่ ผู้เรียน ซึ่งขัดแย้ง
พระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากสภาพปัญหา
ดังข้างต้น มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้สรุปประเด็นปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย 1) ปัญหาจากครู การสอนของครูส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการ
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ท่องจ ามากเกินไป ละเลยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ท้ังยังไม่สามารถปลูกฝังการรักท่ีจะเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผู้สอน
ต้องรับผิดชอบงานอื่นในโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาด
ความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษพบว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนภาษอังกฤษ เช่น ส่ือการสอน ครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน และปัญหาส่วนตัวของผู้เรียน  อีกท้ังครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นผู้ท่ีไม่มี
วุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึงร้อยละ 65 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงประสบปัญหา
มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ 2) ด้านผู้เรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ขาด
แรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนไม่มีเวลามากพอท่ีจะท าการศึกษานอกเวลา ท าให้ไม่เข้าใจบทอ่านและบทเรียน
ต่างๆ และผู้เรียนยังคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ียาก จึงท าให้ขาดความเช่ือมั่นในการแสดงออก และขาด
ทักษะในการท างานกลุ่ม และท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน อีกท้ังนักเรียนส่วนใหญ่กังวลเรื่องการใช้
ไวยากรณ์ จึงคิดว่าการเรียนการสอนเป็นเรื่องท่ียาก (ขวัญตา อาจมนตรี 2544; กระทรวงศึกษาธิการ. 
2549; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2555: 2-3 เอกภพ ไชยยา. 2556; ศิรดา จันทร์ประดิษฐ์. 2557; ปิยพงษ์ พรม
นนท์. 2558: 3-4; Brown, 2000; Brown, 2007; Ellis, 1994 อ้างถึงใน เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และคณะ. 
2558: 272)   ดังนั้นแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาเน้นการปฏิบัติทางภาษา 
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะทางภาษาท้ัง การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนอย่างครบวงจรในช้ันเรียน เนื่องจากการส่ือสารในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เกิดท้ั งส่ีทักษะอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531) ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ทักษะทางภาษาท้ัง 4 อันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จะเกิดขึ้นในลักษณะ
บูรณาการในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันอย่างครบวงจร แต่เมื่อเปรียบเทียบความส าคัญแล้ว การอ่านเป็น
ทักษะการรับรู้ท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นส่ือกลาง 
อีกท้ังผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะการฟัง การพูด น้อยกว่าทักษะการอ่าน ดังนั้นการสอนอ่านจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการอ่านท่ีถูกต้องตามหลักการ
ทางภาษา   จากการศึกษาวิธีการสอนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนท้ังในและต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า 
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated Language Encounter) เป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการการรู้หนังสือของประชาชนท่ัวโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ และมีวัตถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และโรตารีสากลได้พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยในต่างประเทศโดยมี ช่ือภา ษาอังกฤษว่า 
Concentrated Language Encounter Approach in Practice for Global Teaching of Literacy: 
Lighthouse Strategy Implementation หรือในภาษาไทยเรียกว่า “โครงการประภาคารการรู้หนังสือ” 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จในด้านการรู้หนังสือเป็นอย่างมากจากหลายประเทศ อาทิ ลาว บังคลา
เทศ ญี่ปุ่น อียิปต์ บราซิล เขมร ไนจีเรีย ฯลฯ ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาน าร่องการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษากับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผลปรากฏว่า นักเรียนมี
พัฒนาด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นท่ีน่าพอใจ และมีการขยายไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศ ท้ังใน
ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาพิเศษ   นอกจากนี้การเรียนการสอนยึดหลัก
ของภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistic) ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (Psychological Linguistic) 
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ประสบการณ์เดิม (Schema) ตลอดจนทฤษฏีโครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง  โดยมีกระบวนการจัดขั้นตอน
การสอนแตกต่างกันตามประสบการณ์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จัดตามลักษณะภาษาเป้าหมายของ
ผู้เรียน โดยขั้นตอนการการสอนมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
(เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2556: 66-68) 
  1. ข้ันตอนท่ี 1 ผู้เรียนอ่านเรื่องร่วมกนัและอภิปราย สนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านร่วมกับ
ผู้สอน และท าไดอะแกรมสรุปความ 
  2. ขั้นตอนท่ี 2 ครูผู้สอนโยงเรื่องท่ีอ่านเข้าสู่เรื่องของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกัน 
  3. ขั้นตอนท่ี 3 เขียนเรื่องร่วมกนักับผู้สอนในกลุ่ม และเขียนเรื่องของผู้เรียนในกลุ่มย่อย
โดยล าพัง 
  4. ขั้นตอนท่ี 4 อภิปราย สนทนาและวิเคราะห์อรรถลักษณะร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้เรียน
เขียนในขั้นตอนท่ี 3  
  5. ขั้นตอนท่ี 5 ท ากิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวน ฝึกความแม่นย า และเสริมทักษะทาง
ภาษา 
 จากผลงานวิจัยของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
พัฒนาการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
และทักษะการเขียน ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกท้ังนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ความ
รับผิดชอบ ความสนใจในการเรียนอีกด้วย (พรพิมล ประสงค์พร. 2535; ภูวิชญ์ งิ้วลาย. 2546; เกศรี กิติศรี
ปัญญา. 2547; วราพร ทองจีน. 2550)  จากการศึกษาความส าคัญข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 
และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ จึงเป็นท่ีมาของการท า
วิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม 
 5. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) 
 6. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
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 1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่าน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่าน
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิม 
 3. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการเขียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการเขียน
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิม 
 5. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 6. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง และมีจ านวนนักเรียน 60 คน 
โดยสุ่มห้องเรียน (Random Assignment) เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลาก (Random 
Selection) โดยสุ่มห้องเรียน (Random Assignment) เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ดังนี้ 
 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 จ านวน 30 คน ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) 
 กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 จ านวน 30 คนท่ีได้รับการสอนแบบเดิม 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองสอนท้ังกลุ่มกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 
คาบ คาบละ 50 นาที โดยสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
 เนื้อหาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกท่ีมีเนื้อความตามอรรถลักษณะของภาษาประเภทเรื่อง
เล่าจากประสบการณ์ (Recount Genre) และเรื่องรายงาย (Report genre) โดยพิจารณาเนื้อหาให้มีความ
สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถทางภาษาของผู้เรียน และตรงตามแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2)  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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1.2 ศึกษาหลักการ และแนวทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  

1.3 ศึกษาเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง โดยเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 จ านวน 2 ชนิด คือ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Recount Genre) และเรื่อง
รายงาน (Report genre) 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 2 วิธี คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบมุ่ง 
  ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) และ แผนการจัดการเรียนรู้ตามการสอนแบบเดิม   

1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ตามการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  
(รูปแบบท่ี 2) ของเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2556: 147-157) ซึ่งมีเนื้อหาตามชนิดของเนื้อความ
จ านวน 2 ชนิด ดังนี้ 
 1.5.1 ชนิดเรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Recount Genre)  
 1.5.2 ชนิดเรื่องรายงาน (Report genre) 

โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนนั้น คือ ข้ันตอนการสอนแต่ละขั้นตามแนวการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2)  ดังนี ้

 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้เรียนอ่านเรื่องร่วมกันและอภิปราย สนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านร่วมกับ
ผู้สอน และท าไดอะแกรมสรุปความ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ครูผู้สอนโยงเรื่องท่ีอ่านเข้าสู่เรื่องของผู้เรียน และอภิปรายร่วมกัน 
 ขั้นตอนท่ี 3 เขียนเรื่องร่วมกันกับผู้สอนในกลุ่ม และเขียนเรื่องของผู้เรียนในกลุ่มย่อยโดย
ล าพัง 
 ขั้นตอนท่ี 4 อภิปราย สนทนา และวิเคราะห์อรรถลักษณะร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้เรียน
เขียนในขั้นตอนท่ี 3  
 ขั้นตอนท่ี 5 ท ากิจกรรมทางภาษาเพื่อทบทวน ฝึกความแม่นย า และเสริมทักษะทาง
ภาษา 

 1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ตามวิธีการสอนแบบเดิม ซึ่งมีเนื้อหาตามชนิดของ
เนื้อความจ านวน 3 ชนิด เช่นเดียวกับการสอนของกลุ่มทดลอง โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนนั้น มี
ขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นตามแนวการสอนแบบเดิม ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 
ขัน้ตอนท่ี 2 สอนค าศัพท์ ผู้สอนบอกค าแปลเป็นภาษาไทย และสอนในลักษณะเป็นค าศัพท์โดดๆ 
ขั้นตอนท่ี 3 สอนโครงสร้าง ผู้สอนอธิบายไวยากรณ์ ข้อยกเว้นต่างๆให้ผู้เรียนทราบ พร้อม 

ยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
ขั้นตอนท่ี 4 สอนอ่าน ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องท่ีก าหนดให้ แล้วแปลเป็นภาษาไทย ตอบค าถาม 

และวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนท าการบ้าน แบบฝึกหัดเพิ่มเติม หรือท่องค าศัพท์ 

 1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญทางด้านลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุง และ
แก้ไขตามค าแนะน า 
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 1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
ผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบรอ้ยแล้ว ไปทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
  2.1ศึกษาเอกสารค าสอนหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531: 107-123) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน และตัวชี้วัด วิชา อ 22201 ศึกษาเทคนิคการ
วัดผลการเรียนรู้ของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) และศึกษาหนังสือ Language Test at 
School ของ John Oller (1979) 
  2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ จากหนังสือ Modern Language Testing: A Handbook ของ Rebecca Valette 
(1977) และหนังสือ เทคนิควิธีการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับวัดและประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร ของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2529) 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้
แบ่งแบบทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ออกเป็น 2 ฉบับ คือ ด้านการอ่าน 
และการเขียน ซึ่งมีล าดับและรายละเอียด ดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน 
  การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน มีข้ันตอนดังนี้ 
   1. ศึกษามาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
   2. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Test) ของ John Oller (1979) 
   3. สร้างแบบทดสอบความความสามารถในการอ่าน จ านวน 60 ข้อ ชนิดเลือกตอบ
จ านวน 40 ข้อ และชนิดโคลซจ านวน 20 ข้อ โดยวัดเรื่องการวิเคราะห์ ตีความ แปลความ จับ ใจความ
ส าคัญ บอกรายละเอียด สรุป วิเคราะห์ สร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
   4. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน ตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาข้อค าถาม มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
   คะแนน +1 ส าหรับข้อทดสอบท่ีแน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   คะแนน   0 ส าหรับข้อทดสอบท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่
   คะแนน –1 ส าหรับข้อทดสอบท่ีไม่สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   แล้วน าค่าการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ มาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 248) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 – 1.00 
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    5. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนแม่พระฟาติมา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษrพื้นฐานมาแล้ว เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 
   6. น าแบบทดสอบความสามารถในการอ่านมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อท่ีมีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ TAP (Test 
Analysis Program) ผลวิเคราะห์พบว่าได้ค่าความยาก (p) ต้ังแต่ 0.36-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ต้ังแต่ 0.40-0.60  
   7. น าแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมาแล้ว เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใช้สูตร KR– 20 (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 198-199) ได้ความเช่ือมั่น 0.92 
  ฉบับที่ 2 แบบทดสอบความสามารถในการเขียน 
  การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถในการเขียน มีข้ันตอน ดังนี้ 
       1. ศึกษามาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
       2. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Test) ของ John Oller (1979) 
สร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบการเขียนเรียงความ โดยวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาด้านการเขียน การล าดับความ แสดงความคิดเห็นชัดเจน และส่ือความหมายได้ การใช้
ไวยากรณ์ ตัวสะกดถูกต้อง และความสมบรูณ์ของการเขียน แบบทดสอบเป็นภาพที่ก าหนดความยาวไม่น้อย
กว่า 10 ประโยค 
      3. สร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้น าไปให้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เท่ียงตรงของเกณฑ์การประเมิน โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Items-
objective Congruence: IOC) ของล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ (2539: 248-249) เกณฑ์การ
คัดเลือกIOC ≥ 0.50 พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 – 1.00 
   4. ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนโดยใช้ผู้ตรวจ 2 ท่าน (น าคะแนนของผู้ตรวจ 2 ท่าน 
มาหาร 2 เป็นคะแนนท่ีได้ของผู้สอบ) ผู้ตรวจแต่ละคนใช้เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนภาษาอังกฤษของ
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (1987: 54) ซึ่งมีวิธีการให้คะแนนดังนี ้
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 

การล าดับความ ( Writing Organizing ) 5 

ความคิด ใจความชัดเจน และส่ือความหมายได้( Idea : Clear and 
Comprehensible ) 

5 

การใช้ภาษา ไวยากรณ์ ตัวสะกดถูกต้อง( Correct Grammar and Spelling ) 5 

ความสมบรูณ์ของการเขียนสามารถส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
( Comprehensible Writing ) 

5 
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เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความ 20 คะแนน มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
1. การล าดับความ          
 1.1 ล าดับเนื้อเรื่องสอดคล้องกันตลอดเรื่อง     5  คะแนน 
 1.2 ล าดับเนื้อเรื่องสอดคล้องกันเป็นส่วนมาก     4  คะแนน 
 1.3 ล าดับเนื้อเรื่องสอดคล้องกันบ้าง      3  คะแนน 
 1.4 ล าดับเนื้อเรื่องสอดคล้องกันน้อย      2  คะแนน 
 1.5 ล าดับเนื้อเรื่องเกือบจะไม่สอดคล้องกัน    1  คะแนน 
 1.6 เนื้อเรื่องสับสน จับใจความไม่ได้      0  คะแนน 
2. ความคิด: ใจความชัดเจน และส่ือความหมาย       
 2.1 มีมากกว่า 1 แนว ความคิดส่ือความหมายตลอดเรื่อง    5  คะแนน 
 2.2 มีมากกว่า 1 แนว ความคิดส่ือความหมายเป็นส่วนมาก    4  คะแนน 
 2.3 มีมากกว่า 1 แนว ความคิดส่ือความหมายชัดเจนบางส่วน   3  คะแนน 
 2.4 มีแนวความคิดส่ือความหมายชัดเจนบางส่วน     2  คะแนน 
 2.5 มีความคิดไม่ส่ือความหมาย       1  คะแนน 
 2.6 ไม่มีแนวความคิด และไม่ส่ือความหมาย     0  คะแนน 
3. การใช้ภาษาเขียน การสะกดค า        
 3.1 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดไม่เกิน 3 ค า     5  คะแนน 
 3.2 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดไม่เกิน 5 ค า    4  คะแนน 
 3.3 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดไม่เกิน 7 ค า    3  คะแนน 
 3.4 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดไม่เกิน 8 ค า     2  คะแนน 
 3.5 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดไม่เกิน 10 ค า    1  คะแนน 
 3.6 ส่ือความหมายชัดเจน สะกดค าผิดเกิน 10 ค า     0  คะแนน 
4. ความสมบรูณ์จากการเขียนภาพ   
 4.1 ภาพสัมพันธ์กันมากกว่า 1 อย่าง ส่ือความหมายชัดเจนครบถ้วน  5  คะแนน 
 4.2 ภาพสัมพันธ์กันมากกว่า 1 อย่าง ส่ือความหมายชัดเจนมาก   4  คะแนน 
 4.3 ภาพสัมพันธ์กันมากกว่า 1 อย่าง ส่ือความหมายชัดเจน   3 คะแนน 
 4.4 ภาพสัมพันธ์กันมากกว่า 1 อย่าง ส่ือความหมายชัดเจนบ้าง   2  คะแนน 
 4.5 ภาพไม่สัมพันธ์กัน ส่ือความหมายชัดเจนบางส่วน    1  คะแนน 
 4.6 ภาพไม่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถส่ือความหมายได้    0  คะแนน 
   5. น าแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา จ านวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
      6. ทดสอบความเช่ือมั่นของเกณฑ์การให้คะแนน โดยทดลองแบบทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา จ านวน 50 คน โดยใช้ผู้ตรวจ 2 ท่าน และผู้วิจัยค านวณหาค่า
ความสอดคล้องของคะแนนท่ีได้จากผู้ตรวจท้ัง 2 คน หาค่าความเช่ือมั่นของเกณฑ์การประเมินการเขียนโดย
การใช้สูตรการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2539: 210-212) ได้ค่าความเช่ือมั่นของการตรวจให้คะแนนการเขียนภาษาอังกฤษเท่ากับ 0.66 
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 3. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
   1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติตามแนววิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) จาก 
หนังสือเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538: 183-186)  
   2. สร้างข้อความท่ีแสดงลักษณะของเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) แบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 
ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อและมีเกณฑ์ในการให้ คะแนนดังนี้  
  ก าหนดน้ าหนักคะแนน แต่ละข้อความตามเกณฑ์ดังนี้ 
     ข้อความด้านบวก  (Positive) ให้คะแนนดังนี ้
      มากท่ีสุด หมายถึงให้คะแนน   5  คะแนน  
      มาก  หมายถึงให้คะแนน   4 คะแนน 
      ปานกลาง หมายถึงให้คะแนน   3  คะแนน  
      น้อย  หมายถึงให้คะแนน   2  คะแนน 
      น้อยท่ีสุด หมายถึงให้คะแนน   1  คะแนน 
     ข้อความด้านลบ  (Negative) ให้คะแนนดังนี้  
      มากท่ีสุด หมายถึงให้คะแนน   1  คะแนน  
      มาก  หมายถึงให้คะแนน   2 คะแนน 
      ปานกลาง หมายถึงให้คะแนน   3  คะแนน  
      น้อย  หมายถึงให้คะแนน   4  คะแนน 
      น้อยท่ีสุด หมายถึงให้คะแนน   5  คะแนน 
   3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้วิจัยได้น าไปให้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) ความเหมาะสมของการใช้ส านวนภาษาและลักษณะของข้อความด้านบวกและด้าน
ลบให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 จ านวน 
30 ข้อ พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 - 1.00 
   4. น าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษไปหาคุณภาพ โดยน าไป ทดลอง
กับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน ซึ่งได้ผ่าน
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานมาแล้วเพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
   5. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ 
โดยตรวจและรวบรวมคะแนนทุกข้อเข้าด้วยกัน แล้วน ามาเรียงล าดับคะแนนผู้ท่ีตอบได้คะแนนสูงสุดถึง
ต่ าสุด น าคะแนนมาแบ่งเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ า โดยใช้เทคนิค 25% แล้วน าคะแนนแต่ละข้อของกลุ่มสูง และ
กลุ่มต่ า มาทดสอบหาค่านัยส าคัญ โดยใช้ t-test จึงน ามาคัดเลือกแบบสอบถามท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยได้ค่าอ านาจจ าแนก (t) ระหว่าง 1.77 – 4.73 ไว้จ านวน 16 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.แบบแผนการวิจัย แบบแผนการวิจัยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Randomized 
Control Group Pretest Posttest Design) ดังแสดงในตาราง 
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  เมื่อ  ER แทน กลุ่มทดลอง 
    CR แทน กลุ่มควบคุม 
    T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
    T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
    X      แทน การเรียนตามแนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
      (รูปแบบท่ี 2) 
    -X แทน การเรียนสอนแบบเดิม 
  
 
 

2.วิธีด าเนินการทดลอง 
  1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2. ผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับการเรียน จุดประสงค์การเรียน บทบาทผู้เรียน และการ
ประเมินผล 
  3. ด าเนินการสอนนักเรียนท้ัง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหา และระยะเวลาเท่ากัน กลุ่มทดลองใช้
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) และกลุ่มควบคุมใช้การสอนแบบเดิม 
  4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
  5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนท่ีได้วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test แบบ Independent Samples 
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ t-test แบบ Dependent 
Samples 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่ม ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
ER T1 X T2 
CR T1 -X T2 
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 จากการศึกษาผลของการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และเจต
คติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ 
(รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการทดลองตามล าดับผลของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1.เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและ 
หลังท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2)  จากการทดลองพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่านและการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01   
 2.เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม  จากการทดลองพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงกว่านักเรยีนท่ี
ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 3.เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2)  จากการทดลองพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา (รูปแบบท่ี 2) มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01   
 4.เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม  จากการทดลองพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบท่ี 2) กับการสอนแบบเดิม มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัย 
  1.1 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์(รูปแบบท่ี 2) ควรเริ่มจากเรื่องท่ีมีเนื้อหาไม่ยากมาก
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าสามารถเรียนได้  และมีก าลังใจในการเรียนเนื้อหาอื่นอีกต่อไป 
  1.2 ในการใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้  ควรมีความเหมาะสมกับวัย มีความชัดเจน 
กระตุ้นการเรียนรู้  หรือเป็นส่ือท่ีเคล่ือนไหวได้ มีเสียงประกอบ  ส่ือท่ีเป็นของจริง  การใช้ภาพนิ่ง หรือส่ือท่ี
เป็นแผ่นรูปภาพอย่างเดียวอาจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
  1.3 ควรแสดงผลงานของนักเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียน
สามารถท าการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มได้ 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาตัวแปรในด้านอื่นๆ เช่น ความคงทนในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  เป็นต้น 
  2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยโดยน าวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์(รูปแบบท่ี 2) ในการ
เรียนการสอนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 

2.3 ควรมีการทดลองการสอนโดยการน าส่ือมัติมีเดีย หรือ E-Learning มาประยุกต์ใช้ใน
การสอน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระมากขึ้น 
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การผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์                                        
ส าหรับผู้พิการทางการเห็น 

The Production of Audio Description To Digital Television  Documentary                                     
Using for Visually impaired people 

นางสาวอัญมณี  เพชรมา1 ดร.วิภาวี  วีระวงค์2    
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบ
ดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็น  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ
เข้าใจเนื้อเรื่องหลังจากฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารค ดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้
พิการทางการเห็นกับเกณฑ์ท่ีวางไว้ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้พิการทางการเห็นท่ีมีต่อเสียงบรรยาย
ภาพประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่      
ผู้พิการทางการเห็น ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัด นนทบุรี ประจ าปี 2560  จ านวน  20 คน 
ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ เสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล
ประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็น แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่องจากการฟัง 
เสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 10 
ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้พิการทางการเห็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 15 ข้อ 
ผลการวิจัยพบว่า 

  1. กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ 
ส าหรับผู้พิการทางการเห็นประกอบด้วย ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production)   ขั้นผลิต   (Production)   
และ ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)    

 2. ผู้พิการทางการเห็นมีความเข้าใจเนื้อเรื่องหลังการฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบ
รายการสารคดีโทรทัศน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 3. ผู้พิการทางการเห็นมีความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ด้วย
ระบบดิจิทัลอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : ผู้พิการทางการเห็น, เสียงบรรยายภาพ, การผลิตเสียงบรรยายภาพ 

 
 

Abstract 
 

 This research was to study 1)  to study the process of the the production of audio 
description  to  digital  television  documentary  using  for visually impaired people 2) to 
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study  the  satisfaction of  the visually impaired with Audio Description with the criteria 
laid down. 3) to study  the  understanding of the visual impairment of the audio description.  for 
the visually impaired 
 The  samples  used  in  this  study  were  the  visually  impaired  in vocational 
training centers. The 20 persons of the Non-Burden of Blind Development Center of the 
Year 2560 were selected by a specific selection. The instruments used in the study were: 
Digital audio description to digital television  documentaries. For  the visually  impaired 
Test   of  listening comprehension. Digital narrative consisting of 4 optional television 
interviews 10 items, 15 items of satisfaction survey, 

The  research  revealed that 1) For the visually  impaired  Pre-production Pre- 
production,  production  and  post-production. Post-Production 2) The visually impaired  
have  a  deep understanding  of  post-production. At the level of .05 and .3), the visually  
impaired  persons  were  satisfied  with  the  sound  quality  of  the  digital  documentary  
program at the high level. 
 
 Keywords: Visual impairment, Audio description, Documentary Television 

 
บทน า 

พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระต าหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถท่ีปฏิบัติงาน
อะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะท าให้เกิดส่ิงท่ีหนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบาย
ท่ีจะท าก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะท าให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” 

งานช่วยเหลือคนพิการจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีคนในสังคมจะต้องร่วมมือกันรวมถึงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ด้วยเช่นกัน  เช่นเดียวกับการเข้าถึงส่ือ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุก
คนท่ีจะต้องได้รับ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ ท่ีเรียกได้ว่าเป็นส่ือท่ี
เข้าถึงง่าย ซึ่งมีกันแทบทุกบ้าน  และไทยเราเองก็ได้เปล่ียนผ่านกิจการวิทยุและโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิทัล
แล้ว การเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกส าหรับคนพิการจึงมีมากขึ้นตามมาด้วย โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยิน
และการมองเห็นท่ีค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการรับชมโทรทัศน์ แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงได้เกิด
บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) และบริการค าบรรยายแทนเสียง(CC) ขึ้น โดยท่ัวไปแล้วเมื่อคนตาบอดชม
รายการหรือการแสดงท่ีเป็นส่ือผสมต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวทีคนตาบอดจะ
ได้รับข้อมูลผ่านบทพูด บทสนทนา และเสียงประกอบต่าง ๆ แต่จะไม่สามารถรับทราบข้อมูลอื่ น ๆ ท่ีมิได้
ส่ือสารผ่านเสียง เช่น ภาพฉาก ภาพเหตุการณ์สีหน้าท่าทาง การแต่งกาย และการกระท าต่าง ๆ ของตัว
ละคร หากข้อมูลเหล่านั้นเป็นสาระส าคัญของเรื่องแล้วไม่เพียงแต่ผู้ชมท่ีเป็นคนตาบอดจะขาดอรรถรสในการ
ชมเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ซึ่งอาจน าไปสู่การสูญเสียโอกาสอื่น ๆ อีกต่อไปดังนั้น 
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การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากเพื่อให้คนพิการสามารถ
ติดต่อส่ือสาร รวมท้ังเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับคนท่ัวไป   

โดยท่ัวไปแล้วเมื่อคนตาบอดชมรายการหรือการแสดงท่ีเป็นส่ือผสมต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และละครเวทีคนตาบอดจะได้รับข้อมูลผ่านบทพูด บทสนทนา และเสียงประกอบต่าง ๆ แต่จะไม่
สามารถรับทราบข้อมูลอื่น ๆ ท่ีมิได้ส่ือสารผ่านเสียง เช่น ภาพฉาก ภาพเหตุการณ์สีหน้าท่าทาง การแต่งกาย 
และการกระท าต่าง ๆ ของตัวละคร หากข้อมูลเหล่านั้นเป็นสาระส าคัญของเรื่องแล้วไม่เพียงแต่ผู้ชมท่ีเป็น
คนตาบอดจะขาดอรรถรสในการชมเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ซึ่งอาจน าไปสู่การ
สูญเสียโอกาสอื่น ๆ อีกต่อไป ในหลายประเทศได้มีการน าบริการเสียงบรรยายภาพไปใช้แก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้คนตาบอดโดยจัดท าค าบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง 
ๆ ท่ีผู้ชมท่ัวไปมองเห็นด้วยตาโดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องหรือเช่ือมโยงกับสาระส าคัญของเรื่องบริการเสียง
บรรยายภาพมิได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับคนตาบอดเท่านั้นยังปรากฏว่าในหลายประเทศบรรดาผู้สูงอายุท่ีมี
ปัญหาด้านสายตาก็นิยมใช้บริการนี้ด้วยเช่นกัน จากข้อมูล เว็บไซต์ สมาคมคนตาบอดเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา  (สืบค้น : http://www.adofthailand.com)               

ดังนั้น การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากเพื่อให้ คน
พิการสามารถติดต่อส่ือสาร รวมท้ังเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับคนท่ัวไป 
รวมถึงการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีฯ ส าหรับผู้ให้บริการ เช่น สถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ เป็น
ความต้องการจ าเป็นท่ีมีความส าคัญต่อคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการด ารงชีวิตร่วมกับคนท่ัวไป
ในสังคม )พวงแก้ว กิจกรรม , 2557  ( การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญและ
แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมไทย ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้นบริการเสียง
บรรยายจึงเป็นส่ือท่ีส าคัญท่ีจะช่วยบรรยายให้ผู้พิการได้เข้าใจภาพมากยิ่งขึ้น แต่ส่ิงท่ีผู้พิการทางการเห็น
สนใจนั้น ไม่เพียงแต่จะน าเสนอแค่รายการข่าวเพื่อให้ผู้พิการได้รับรู้ ยังมีรายการสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นแหล่ง
ความรู้ อย่าง รายการสารคดีโทรทัศน์ท่ีจะช่วยเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยกับ
การให้บริการส าหรับกลุ่มคนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น การให้บริการล่ามภาษามือหรือขึ้น
ค าบรรยายแทนเสียงในรายการโทรทัศน์ แต่ส าหรับคนพิการทางการเห็นบริการเพื่อการเข้าถึงส่ือโทรทัศน์มี
น้อยกว่ามาก (กุลนารี เสือโรจน์, 2559) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้ันตอนการสร้างส่ือเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
ส าหรับผู้พิการทางการเห็น น ามาทดลองสร้างสรรค์เสียงบรรยายภาพ (Audio description) อย่างมี
กระบวนการ โดยเริ่มต้ังแต่การออกแบบบทเสียงบรรยายภาพ การบันทึกเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล 
เสริมเข้าไปให้กลายเป็นส่ือเฉพาะกิจประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ส าหรับผู้พิการทางการเห็น ในการ
บรรยายรายละเอียดของภาพส าหรับเพื่อให้ผู้พิการทางเห็นได้เข้าใจในเนื้อหารายการท่ีรับชมมากขึ้น และยัง
เพิ่มช่องทางในการเปิดรับส่ือสร้างสรรค์ในรายการสารคดีทางทางโทรทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Premiere Pro CS6 ในการตัดต่อและ mix เสียงเพิ่มเติมเข้าไปประกอบส่ือสารคดีโทรทัศน์ด้วยระบบดิจทัล 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในส่ือโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของผู้พิการทางการเห็นให้ทัดเทียมกับ
คนท่ัวไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ 
ส าหรับผู้พิการทางการเห็น  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเข้าใจเนื้อเรื่องหลังจากฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล
ประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นกับเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้พิการทางการเห็นท่ีมีต่อเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดี
โทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล ส าหรับผู้พิการทางการเห็น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็น หลักจิตวิทยาท่ี 
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้พิการทางการเห็น ตลอดจน ส่ือการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการเห็ น
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล เอกสารเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
ประเภทสารคดี 

2. คัดเลือกรายการสารคดีโทรทัศน์ท่ีมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท้ังในด้านของและคัดเลือก
บุคคลท่ีมีน้ าเสียงเหมาะสม เพื่อน ามาท าการบันทึกเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ 

3. จัดท าบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) โดยเขียนรายละเอียดบทบรรยาย (Script)  ประกอบ 
รายการสารคดีโทรทัศน์น าบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ท่ีเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องและน าบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ท่ีปรับปรุง
แก้ไขเบื้องต้นแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
  4. บันทึกเสียงรายการตามบทบรรยายและกระบวนการบันทึกเสียงตรวจสอบความเรียบร้อย
สมบูรณ์ของเสียงบรรยายประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ด้วยตนเองอีกครั้งน าไฟล์เสียงท่ีบันทึกไว้ ไปตัด
ต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการเห็น 

5. น าเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการ
เห็นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์และน าเสียงบรรยายภาพด้วยระบบ
ดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นท่ีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นแล้ว
ไปให้ผู้เชียวขาญ จ านวน 5 ท่านประเมินคุณภาพ 

6. น าเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการ
เห็นท่ีผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามข้ันตอนดังนี้ 

      1) เปิดส่ือเสียงบรรยายภาพท่ีผู้วิจัยผลิตให้กลุ่มตัวอย่างรับฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบ
ดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 

      2) ให้ผู้พิการทางการเห็นท าแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเนื้อเรื่องจากการฟัง
เสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ โดยแบบทดสอบท่ีจัดท าเป็นอักษร
เบรล์ลเพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องและให้ผู้พิการทางการเห็นท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อเสียง
บรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ซึ่งได้จัดท าขึ้นเป็นอักษรเบรล์ล  

  3) ผู้วิจัยน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษา กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดี

โทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

ภาพประกอบ 1 ผลการศึกษากระบวนการด าเนินงานผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล                                                                      

 จากภาพประกอบท่ี 1 พบว่ากระบวนการพัฒนาส่ือเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบ
รายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นก่อนการผลิต (Pre-
Production)   ขั้นผลิต   (Production)   และ ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)    

ขั้นตอน Pre-Production 

ก าหนดวตัถุประสงค ์ ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูล 
Audio Description 

ขั้นตอน Production 

เลือกรายการสารคดี
โทรทศัน์ที่น ามาผลิตส่ือ

ด าเนินการบนัทึกเสียง
เสียงบรรยาย Audio 

Description

จดัท าบทเสียงบรรยาย
ภาพ  

Audio Description
ขั้นตอน Post-Production 

Capture ผลงานรายการสารคดีโทรทศัน์
ลงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ระบบปฏิบตัิการพซีี 

ตดัต่อเสียงดว้ยโปรแกรม
Adobe Premiere Pro CS6 

ตรวจสอบ /แกไ้ข  

บนัทึกลงแผน่ DVD 
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 2. ผลการศึกษาความเข้าใจเนื้อเรื่องของผู้พิการทางการเห็นท่ีมีต่อเสียงบรรยายภาพด้วยระบบ
ดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางที่  1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลังการฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบ 
 รายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นกับเกณฑ์ร้อยละ 80  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X        t 
คะแนนทดสอบ 20 10 9      8    4.60 

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ร้อยละ 80  df = 19 
 

 จากตารางท่ี  1  พบว่าผู้พิการทางการเห็นท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องหลังการฟัง เสียง
บรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
วางไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้พิการทางการมองเห็นท่ีมีต่อเสียงบรรยายภาพประกอบ
รายการสารคดีโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัล ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่  2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้พิการทางการเห็นต่อ เสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัล 

ประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็น   

ข้อ ข้อค าถาม X  S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
มีความถูกต้องชัดเจน 

4.45 0.76 
มากท่ีสุด 

2 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
ฟังเข้าใจง่ายชวนให้ติดตามเนื้อเรื่อง 

4.30 0.57 
มาก 

3 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

4.30 0.66 
มาก 

4 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาได้ชัดเจน 

4.25 0.64 
มาก 

5 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
เอือ้อ านวยต่อความเข้าใจเรื่องของผู้พิการทางการเห็น 

4.60 0.50 
มากท่ีสุด 

6 เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์
ช่วยให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

4.70 0.57 
มากท่ีสุด 

7 ดนตรีประกอบรายการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.20 0.89 มาก 
8 เสียงดนตรีประกอบ ชัดเจน และไม่รบกวนเสียงบรรยาย 4.15 0.88 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ข้อ ข้อค าถาม X  S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
10 เวลาในการด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.05 0.94 มาก 
11 การล าดับเนื้อหาในการน าเสนอท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน 4.45 0.60 มากท่ีสุด 
12 ภาษาท่ีใช้ฟังเข้าใจง่าย สนุกสนาน ชวนติดตามเนื้อเรื่อง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
13 ภาษาท่ีใช้ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 4.45 0.76 มากท่ีสุด 
14 เนื้อหาโดยรวมของเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดี 4.45 0.51 มากท่ีสุด 
15 อยากให้มีการผลิตเสียงบรรยายภาพประกอบรายการอื่น ๆ อีก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 เฉลี่ย 4.40 0.30 มาก 

 
 จากตารางท่ี  2   พบว่า   ผู้พิการทางการเห็นมีความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายภาพด้วยระบบ
ดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้พิการทางการเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียรวม   
) X ) เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็น อยากให้มีการผลิต
เสียงบรรยายภาพประกอบรายการอื่น ๆ อีก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 5.00 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 และประเด็นเวลาในการด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต่ าสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 และ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐา นเท่ากับ 0.94 

 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. กระบวนการผลิตเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ ส าหรับผู้
พิการทางการเห็นประกอบด้วย ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production)   ขั้นผลิต   (Production)   และ ขั้น
หลังการผลิต (Post-Production)    
 2. ผู้พิการทางการเห็นมีความเข้าใจเนื้อเรื่องหลังการฟังเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิทัลประกอบ
รายการสารคดีโทรทัศน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผู้พิการทางการเห็นมีความพึงพอใจต่อเสียงบรรยายภาพประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์ด้วย
ระบบดิจิทัลอยู่ในระดับมาก  
 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการพัฒนาเสียงบรรยายภาพด้วยระบบดิจิตอลประกอบรายการโทรทัศน์ประเภทอื่น ๆ 
ได้อย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงส่ือของผู้พิการทางการเห็น 
 2.  เสียงบรรยายภาพระบบดิจิทัล สามารถน าไปพัฒนาเป็นหนังสือเสียง หรือ ส่ือมัลติมีเดีย 
(Multimedia) โดยน าไปใช้กับคอมพิวเตอร์   ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ เรื่อง เลขยก าก าลัง ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 
Research) ท่ีประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนบ้านนาน้ าชุ่ม จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มนี้จะได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ กลุ่ม
ควบคุมคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านดอนเด่ือ จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่ม
นี้จะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งนักเรียนท้ังสองกลุ่มเป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์
ในระดับใกล้เคียงกัน ใช้เวลาในการทดลองท้ังส้ิน 13 คาบ แล้วท าการทดสอบทันทีหลังการทดลองและ
ทดสอบเพื่อวัดความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เลขยกก าลัง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test for One Sample และ t-test for Independent Samples 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยก หลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์
ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ ความคงทนในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์   
 

Abstract 
 

 This research studied about the result of organizing emphasized concepts on 
Power. That is the Quasi – Experimental Research that compose of one experimented 
group and the other controlled group. They were selected by cluster random sampling. 
The study was conducted during the second semester of the 2017 academic year with 
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Mathayomsuksa One of opportunity expansion school in Udon thani. The experimented 
group from Nanamchum school was organized emphasized concepts, and the contolled 
group from Dondue school was organized that both of them there were similar 
mathematical abilities. The duration of experiment was thirteen periods. The research 
instruments included the lesson plans on Power and the mathematics achievement test. 
The data were statistically analyzed by t-test for One Sample and t-test for Independent 
Samples. The findings were as follows: 1) The mathematics achievement on Power of the 
experimented group after organizing emphasized concepts did not higher than the 70 
percent criterion and did not significance. 2) The mathematics achievement on Power of 
the experimented group was higher than the controlled group at .01 level of significance. 
3) Mathematics learning retentions of the experimented group was higher than the 
controlled group at .01 level of significance. 
Keywords: organizing emphasized concepts, retention, achievement, mathematics 
 
1. บทน า 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ อีกท้ังคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในอดีตและปัจจุบันคณิตศาสตร์จึงเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
มนุษย์ แต่จากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ สทศ. พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชา
คณิตศาสตร์ต่ า ซึ่งอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น มีการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม นักเรียนไม่สามารถ
ระลึกความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ เป็นต้น ดังท่ี  อรพรรณ พรสีมา (2543: 41) และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544: 
61) กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้โดยวิธีบรรยายท าให้นักเรียนจ าเนื้อหาแต่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง
และไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและยากต่อการระลึกความรู้นั้นมา
ประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยจึงมองเห็นความส าคัญว่าการพัฒนามโนทัศน์จะส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพัฒนาสูงตามข้ึนไปและยังสามารถระลึกความรู้มาใช้ในภายหลังได้ดีอีกด้วย 

ส านักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (2545 : 8-
12) และสิริพร ทิพย์คง (2558: 5)  กล่าวสอดคล้องกันว่าจุดมุ่งหมายส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ต้องการให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้นมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ยิ่งมีความเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้นและยากท่ีจะสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นครูควรสอนให้
นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์และหลักการทางคณิตศาสตร์ เพราะมโนทัศน์เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ
และจ าเป็นในการน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2542: 84-85) สุวัฒนา อุทัยรัตน์ (2546: 
33) วิสุทธิ์ คงกัลป์ (2558: 11) และสิริพร ทิพย์คง (2558: 5) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่
การเกิดมโนทัศน์ในท านองเดียวกันว่า กลไกในการเกิดมโนทัศน์ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยการบอกโดยตรง 
จะต้องเกิดจากประสบการณ์และความคิด ยิ่งคิดยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไรมโนทัศน์ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
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ในการจัดกระบวนการให้สร้างมโนทัศน์นั้นเริ่มจากการป้อนตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างท่ีมากเพียงพอให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะลักษณะท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกันจนสรุปเป็นมโนทัศน์ได้ จากงานวิจัย
ของปุญยนุช กูลเพชร์ (2552: 2, 80-91) ได้ศึกษามโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เลขยกก าลัง โดยในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ได้ศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้บท
นิยาม ทฤษฎีบท สมบัติ กฎหรือสูตร ด้านทักษะการค านวณ และด้านการแก้ปัญหาและการประยุกต์ สรุปได้
ว่าเรื่องท่ีนักเรียนคลาดเคล่ือนอยู่มาก ได้แก่ 1) อธิบายความหมายของเลขยกก าลังผิด 2) ไม่สามารถเขียน
จ านวนท่ีก าหนดให้ในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกได้ 3) ไม่สามารถเขียนจ านวนท่ีมีค่า
มาก ๆ หรือน้อย ๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 4) ไม่สามารถน าสมบัติเลขยกก าลังมาใช้ได้ 5) ไม่สามารถหา
ผลคูณและเปรียบเทียบเศษส่วนได้ 6) ไม่สามารถน าสมบัติของเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้สมการเลขยก
ก าลังได้ และยังได้แนะน าเพิ่มอีกว่าเรื่องเลขยกก าลังเป็นพื้นฐานของหน่วยการเรียนรู้อื่นอีกหลายหน่วย เช่น 
พหุนาม การแยกตัวประกอบ จ านวนจริง พาราโบลา ฯลฯ ถ้านักเรียนมีมโนทัศน์ในเรื่องเลขยกก าลัง
ผิดพลาดก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนเรื่องอื่นด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญว่า ควรท าการวิจัยเพื่อหา
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกก าลัง ให้นักเรียนมีมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้
ให้อยู่ในระดับดี จากความส าคัญดังกล่าวมาท้ังหมดจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น  
มโนทัศน์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี 1 ระว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกต ิ
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ของกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

3.3 ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ของกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัย
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านนาน้ าชุ่ม อ าเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มนี้จะได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ 

กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านดอนเด่ือ อ าเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มนี้จะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เลขยกก าลัง และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 40 ข้อ เสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป แล้วปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และคัดเลือกข้อสอบให้เหลือจ านวน  20 ข้อ แบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.87 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.32 – 0.68 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.79 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน ์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
เมื่อศึกษาต าราและเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง เลขยกก าลัง แล้วพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติใช้ระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้จ านวน 13 คาบ แต่กลุ่มทดลองสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์เพียงจ านวน 10 คาบ 
ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 3 คาบ ในภาพรวมจะใช้ระยะเวลาจ านวน 5 สัปดาห์ เมื่อส้ินสุดการจัดการ
เรียนรู้แล้วให้นักเรียนท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง และท าการทดสอบซ้ าอีกครั้งเมื่อผ่านการทดสอบครั้งแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
 
5. ผลการวิจัย 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 
n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
K แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
x  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
s  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
0  แทน ค่าเฉล่ียท่ีใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – Distribution 
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์กับเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 

กลุ่มตัวอย่าง n ก K x ก s ก 0   td 
กลุ่มทดลอง 28 20 10.11 4.32 14 -4.76 

 
 ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ เท่ากับ 10.11 คะแนน จากคะแนน
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เต็ม 20 คะแนน คิดค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 50.54 เห็นได้ชัดว่าไม่สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 และไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระว่างกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง n ก K x ก s ก td 
กลุ่มทดลอง 28 20 10.11 4.32 

5.28* 
กลุ่มควบคุม 20 20 7.10 2.71 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( (.01,46)t 2.6870  ) 

 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตารางที ่3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการทดสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ของกลุ่มท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง n ก K 
ทดสอบครั้งท่ี 1ก ทดสอบครั้งท่ี 2 
x ก s ก x ก s ก 

กลุ่มทดลอง 28 20 10.11 4.32 10.04 
6.75 

3.98 
กลุ่มควบคุม 20 20 7.10 2.71 3.04 
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ 
ในการทดสอบครั้งท่ี 1 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.11 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.32 และการทดสอบครั้งท่ี 2 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
คิดเป็นคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.98 ส่วนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ในการทดสอบครั้งท่ี 1 ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 7.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.71 และการทดสอบครั้งท่ี 2 ได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.04 
ตารางที ่4 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการทดสอบครั้งท่ี 2 ระหว่างกลุ่ม
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์และกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง n ก K x ก s ก td 
กลุ่มทดลอง 28 20 10.04 3.98 

5.72* 
กลุ่มควบคุม 20 20 6.75 3.04 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( (.01,46)t 2.6870  ) 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ มีความคงทน
ในการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

หลังการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุจากการท่ีผู้วิ จัยต้ังสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ด้วยเกณฑ์ผ่านท่ีสูงเกินไป แต่เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วมี ค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ  50.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้น ต่ าท่ีก าหนดจาก
กระทรวงศึกษาธิการคือร้อยละ 50  ดังจะเห็นไ ด้จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู้ท่ีศึกษา
เกี่ยวกับมโนทัศน์ เช่น งานวิจัยของพิริยะพงศ์ เตชะศิริยืนยง (2552 : 58-66) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรื่องการ
ให้เหตุผล โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 65 งานวิจัยของอรญา อัญโย (2553: 119-126) เรื่อง ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการใช้ตัวแทนท่ีหลากหลายและเครื่องค านวณเชิงกราฟท่ีมีต่อ
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้เกณฑ์ขั้นต่ า ท่ีก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการคือร้อยละ 50 งานวิจัยของบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ (2554: 70-77) เรื่อง ผลการใช้
กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้เกมผ่านการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ ซึ่งใช้เกณฑ์  
ร้อยละ 60 งานวิจัยของสุปรียชาติ สังข์ทองจีน (2554: 78-85) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง เอกนาม โดยใช้เกมประกอบการสอน 
โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 และงานวิจัยของอรพรรณ เล่ือนแป้น (2555: 49-55) เรื่อง การศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสร้างมโนทัศน์ท่ีมีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ และ
ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 งานวิจัยเหล่านี้ท าให้
ผู้วิจัยตระหนักได้ว่าผลของงานวิจัยส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้วิจัยต้ังเกณฑ์การผ่านไว้สูงมากเกินไป ไม่เหมาะสม
กับความพร้อมของนักเรียนซึ่งผู้วิจัยพบข้อบกพร่องนี้ในระหว่างท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนท้ังกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยพฤติพรรมของนักเรียนท้ังสองกลุ่มท่ีพบคือ เมื่อต้ังค าถามในช้ันเรียนจะมีนักเรียนเพียง
บางคนท่ีตอบค าถาม ผู้วิจัยได้แก้ปัญหานี้โดยการเดินเข้าไปเร้าให้นักเรียนตอบค าถามให้ท่ัวถึงท้ังช้ัน แต่เมื่อ
ต้ังค าถามให้หาผลคูณ นักเรียนจะใช้เวลาท่องสูตรคูณในใจหรือดูแม่สูตรคูณก่อนตอบค าถาม  

6.2 นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  เหตุท่ีผลการทดลองเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์นั้น นักเรียน
จะได้รู้จักการสังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ จนสามารถคาดการณ์ผลสรุปและสรุปผลได้ด้วยตนเอง  จาก
ขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ขั้นตอนท่ี 1 การน าเข้าสู่บทเรียน นักเรียนจะได้รับการเร้าให้สนใจในบทเรียน 
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กระตุ้นให้สงสัยอยากรู้ ขั้นตอนท่ี 2 การให้ตัวอย่าง นักเรียนจะได้สังเกตและเปรียบเทียบตัวอย่างหลาย ๆ 
ตัวอย่าง ท้ังตัวอย่างทางบวกและตัวอย่างทางลบ โดยมีตัวอย่างท่ีมากเพียงพอให้นักเรียนสังเกตความ
คล้ายคลึงและความแตกต่าง จนสามารถแยกลักษณะของตัวอย่างทางบวกและตัวอย่างทางลบได้ ขั้นตอนท่ี 
3 การตั้งสมมติฐาน นักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้บอกสมมติฐานหรือลักษณะท่ีมีร่วมกันของมโนทัศน์ท่ีได้
จากการสังเกตตัวอย่าง ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปมโนทัศน์ ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสมติฐานโดยการสร้าง
โครงข่ายความสัมพันธ์ลักษณะของส่ิงท่ีเป็นมโนทัศน์จากตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 2 เมื่อครบถ้วนแล้วน ามาสรุป
เป็นมโนทัศน์ และขั้นตอนท่ี 5 การน าไปใช้นักเรียนจะได้ท าการฝึกฝนโดยการท าโจทย์ท่ีหลากหลายหรือการ
ท าแบบฝึกหัด ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้จะเร้าให้นักเรียนสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียน แตกต่างจาก
การจัดการเรียนรู้แบบปกติท่ีนักเรียนไม่ได้สังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ และสรุปผลได้ด้วยตนเอง ท าให้
นักเรียนมีผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติ 
จันทร์วัง (2547: 90-97) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนจัดระบบความคิด  ท าให้เห็น
โครงสร้างโดยรวมของเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ในเนื้อหานั้น ๆ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
โดยรวมดีขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์สามารถช่วยลดระยะเวลารวมของหน่วยการเรียนรู้
ได้เนื่องจาก เนื้อหาบางอย่างสามารถน ามาแสดงการเปรียบเทียบกันได้ ดังเช่นในงานวิจัยนี้การจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นมโนทัศน์สามารถลดระยะเวลารวมในการจัดการเรียนรู้แบบปกติจาก 13 คาบ เป็น 10 คาบ และยังให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูงกว่าได้ 

6.3 นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์ มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์สูง
กว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มควบคุมมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นมโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์มีขั้นตอนท่ีท าให้นักเรียนได้สังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ สร้างข้อคาดการณ์ กระท่ังสรุป
เป็นมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้นักเรียนจดจ าและระลึกได้เมื่อต้องน าความรู้มาใช้ 
สอดคล้องกับท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์และความคงทน เช่น  
รสอุบล ธรรมพานิชวงศ์ (2545: 53-58) กล่าวว่า ลักษณะการสอนท่ีท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึ้งใน
ความหมายของสัญลักษณ์และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าส่ิงท่ีนักเรียน
เรียนไปนั้นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าให้นักเรียนสามารถมีความรู้ชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปท าให้นักเรียน
ยังคงมีความเข้าใจในส่ิงท่ีเรียนไปได้เช่นเดิมหรืออาจมากกว่าเดิม ยลนภา พลชัย (2548 : 66-73) กล่าวว่า 
โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเข้าใจมโนทัศน์อย่างต่อเนื่อง มโนทัศน์นั้นจะยังคงอยู่ได้ยาวนานกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ และยังมีพิพัฒน์ ปานช่ืน (2555: 56-60) กล่าวท านองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถ
สร้างและตรวจสอบมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนจดจ าลักษณะส าคัญของมโนทัศน์ได้ดี 

จากผลการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ยังมีรปูแบบวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย ครูจะต้องศึกษา

วิธีการต่าง ๆ ให้หลากหลายและเลือกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพราะไม่มีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดท่ีดี
ท่ีสุด ครูต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาและความสามารถของนักเรียนท่ีแตกต่างกัน 
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2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นมโนทัศน์ต้องอาศัยการตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตจนสรุปเป็นมโน
ทัศน์ได้ ครูจึงควรต้องเตรียมค าถามให้ดีและมากพอท่ีจะน านักเรียนสู่กระบวนการท้ัง 5 ขั้นได้ โดยครูอาจ
ศึกษารูปแบบการสอนด้วยวิธีการตั้งค าถามระดับสูงเพิ่มเติม 

3. ควรต้ังสมมติฐานให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน ไม่ควรต้ังสมมติฐานท่ีสูงหรือ
ต่ าเกินไป 
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8. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิ จัยฉบับนี้ ส า เ ร็ จ ลุ ล่วง ไ ด้ เป็นอย่ าง ดี ด้วยคว ามกรุณาและการ ให้ค าปรึ กษาจาก 
อาจารย์ ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ดูแล เอาใจใส่ ตรวจ
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แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นับต้ังแต่เริ่มด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้ืนตันใจและซาบซึ้งในความกรุณา
ของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข ผศ.ดร.ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี  อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ เ ค้ า โ ค ร ง ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ ทุ ก ท่ า น  แ ล ะ ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ ประธานสอบปากเปล่า ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจัยฉบับ
นี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ อาจารย์สุริยันต์ ยางศรี และ  
อาจารย์ปัทมา เพชรศรี ท่ีกรุณาอุทิศเวลาในการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ รวมท้ังแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมท้ังให้ก าลังใจเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา 
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  การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายดังนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
จัดด าเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 ด้านคือ ความปลอดภัยด้าน
อาคารสถานท่ี  ความปลอดภัยด้านจราจร สวัสดิการความปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอาชีว อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมจ าแนกตาม เพศ ช้ันปี และคณะท่ีศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
ระดับช้ันปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 ขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560  จ านวน 380 คนเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ทจ านวน 44 ข้อซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.974 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อสภาพการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากยกเว้นด้าน
สวัสดิการความปลอดภัยท่ีมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษาช้ันปีต่างกันมีความเห็นด้วยต่อ
การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมในแต่ละด้านไม่
ต่างกัน  3) นักศึกษาท่ีศึกษาในขณะท่ีต่างกันมีความเห็นด้วยต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  4) นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน
มีความเห็นด้วยต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวม
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ :  การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา , ความปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี, 
ความปลอดภัยด้านจราจร, สวัสดิการความปลอดภัย, ความปลอดด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม   
 

Abstract 
 

The objectives of this researchare to study and compare the opinions of students 
toward the safety management of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
Traffic Safety Safety benefits Occupational safety Health and Environment The research 
sample consisted of 380 students in the first year to the fifth year of the Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi in the second semester of academic year 2016. The 
instrument used The data were collected from a five-level questionnaire based on 
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ligatures of 44 items with a confidence level of 0.974 In analyzing the data were 
frequency, mean score. Standard deviation One-way analysis of variance And the 
difference test is made by Scheffe's method. 

The results of the research revealed that: 1) The students' opinions on the overall 
security situation were high at all levels, except for the welfare of the safety at the 
moderate level. There is no difference in the safety performance of Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi. 3) Students studying at Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. 4) Students with different sexes have the same opinion on the 
implementation of the safety of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The 
safety of Rajamangala University of Technology Thanyaburi is not different. 

Keywords : Security in the school, Building Safety, Traffic safety, welfare, safety, 
occupational health and safety 

 
บทน า 
   การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการหนึง่ ท่ีมีบทบาทโดยตรง
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้
ก าลังของประเทศ การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงามเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ 
พัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน คือ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ถ้าประเทศใดประชากรมี
การศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพไปด้วย (ประทุม อังกูรโรหิต. 2557) การสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก นักเรียนเป็นส่ิงส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะส าเร็จหรือไม่ เพียงใดขึ้นอยู่กับความสุขและการ
มีชีวิตท่ีปลอดภัย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกัน
ตนเองในสภาวะคับขัน และสามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจส าคัญของ
สถานศึกษาท่ีจะต้องมีแนวนโยบายการรักษาความอปลอดภัยของสถานศึกษา (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2560:ออนไลน์) 
  การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาจัดว่าเป็นภารกิจหนึ่งท่ีส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการจัดด าเนินการด้านวิชาการ ท้ังนี้อุบัติเหตุและอุบัติภัยหากเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาและ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด ล้วนแต่เป็นสร้างความสูญเสียและเสียหายให้แก่ผู้ประสบท้ังส้ิน ดังนั้นการท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยจึงมีความจ าเป็นต้องทราบถึงสาเหตุแห่งการเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการวางมาตรการป้องกันและวางแผนจัดด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ (Boyle.  2015:ออนไลน์)  ตามท่ีมาตรา  34  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษา
แต่ละแห่งและกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
พันธกิจในการจัดต้ัง ท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา  จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้  มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยมาตรฐานด้านกายภาพ    สถาบันอุดมศึกษามี
อาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนท่ีดี   มีห้องครบทุกประเภท  พื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวน เพียงพอ  และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า  
จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พื้นท่ีใช้สอย
อาคารโดยประมาณ  รวมท้ังต้องจัดให้มี ห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์
การศึกษา  และคอมพิวเตอร์จ านวน เพียงพอต่อการจัดการศึกษา    ท้ังนี้  อาคารและบริเวณอาคารจะต้อง
มีความมั่นคง  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ หรือความจ าเป็นอย่างอื่นๆ  ตามท่ีกฎหมายก าหนด   แม้ว่า
สถานศึกษามีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา โดยหลายแห่งได้ผนวกเข้ากับระบบงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิต
นักศึกษา ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ มี
ความเจริญก้าวหน้าขึ้น การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ประกอบกับ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา 
โดยก าหนดสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษาได้รับบริการ และสวัสดิการ รวมท้ังได้รับการดูแลสวัสดิ
ภาพระหว่างอยู่ในสถานศึกษา เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการให้ค าปรึกษาแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก 
และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดต้ังขึ้นเมื่อในวันท่ี 15 กันยายน 2531 สืบเนื่องจากแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยอิสระและมีความ
คล่องตัวในการบริหาร จัดการภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพช้ันสูงท่ีเน้นการ
ปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึก ษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 
น าไปสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาของราชมงคลท่ีมุ่งสู่การผลิต“บัณฑิตนักปฏิบัติ” ดังเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา
ต้ังแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน และก าลังจะก้าวสู่อนาคต แต่จะต่างกันตรงท่ีกระบวนการในการจัดการศึกษาให้
ได้มาซึ่งบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น  จะต้องมีความเข้มข้น   และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   รวมท้ังเหมาะสมกับการ
พัฒนาประเทศท่ีต้องการบุคคลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกัน (ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์. 2560:
ออนไลน์)  
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 หากกล่าวถึงการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วนั้นแม้ว่าสถานศึกษามีการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษา โดยหลายแห่งได้ผนวกเข้ากับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว
อุบัติการณ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของนักศึกษาในสถานศึกษายังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจ า ดังนั้น
การศึกษาอันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเส่ียงต่อความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและขาดการดูแลอย่างแท้จริง ดังเห็นได้จากการมีข่าวเด็กถูกท าร้าย
ร่างกายและจิตใจ การประสบอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยบ่อยครั้งพบว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในรั้วสถานศึกษา เช่นปัญหาความรุนแรง การประสบอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นการได้รับ
บาดเจ็บจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งท่ีจริงแล้วสถานศึกษาควรเป็นสถานท่ีให้เด็กอยู่
อย่างมีความสุขและได้รับการคุ้มครองดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แม้ว่าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ี ดี สุข และ
เก่ง แต่การท่ีผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น ผู้เรียนต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รวมท้ังการมี
ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 63 ได้ก าหนดให้ สถานศึกษ า
ต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนและผู้ปกครองถึง
นโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในสังกัดต้องการจัดด าเนินการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน  ประสานงานองค์กรเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันการศึกษามีการพัฒนาการจัด
ด าเนินการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างเข็มแข็งและติดตามและประเมินผลการจัดด าเนินการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนระดับสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และจัดความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ดังปฏิญญาสากลขององค์การยูเนสโกท่ีประกาศไว้
ว่า education for all and all for education ซึ่งหมายถึงการศึกษาเพื่อคนทุกคน และคนทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (UNESCO, 2000:152) 
 ท้ังนี้เพื่อเป็นการส ารวจความคิดเห็นท่ัวไปของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และพบประเด็นต่างๆท่ี
น่าสนใจ ดังนี้ (ตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี1 ; ตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี2; ตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี3; ตัวแทน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4; 2560: สัมภาษณ์) 1.ความปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี พบว่า จ านวนห้องเรียนมีสภาพ
ห้องเรียนท่ีช ารุดทรุดโทรม ต้องการมีพื้นท่ีหรือห้องส าหรับให้นักศึกษาพบปะพูดคุย หรือท างาน รวมไปถึง
พื้นท่ีใช้ด าเนินกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น อีกท้ังบางรายวิชาท่ีต้องเรียนรวม ซึ่งมีนักศึกษาจ านวนมาก แต่ส่ือ
และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ห้องน้ าและอุปกรณ์สาธารณูปโภค ช ารุดบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ ระบบน้ าและ
ไฟฟ้า ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ความสะอาดของอาคารเรียน 2. ความปลอดภัยด้านจราจร  พบว่า   ด้านสถานท่ี
จอดรถภามในมหาวิทยาลัยนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเป็นผลก่อให้เกิดการจอดรถแบบมักง่าย  จอดรถซ้อนคัน จอดรถ
ไม่เป็นท่ีเป็นทางและส่งผลให้การจราจรติดขัดปัญหาด้านการรอรถบริการของทางมหาวิทยาลัยเมื่อถ้า รถ
บริการมาจอดตามป้ายแล้วนักศึกษาก็จะวิ่งมุงกันขึ้นรถท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะมีรถท่ีตามหลังมาด้าน
การเดินข้ามถนนของนักศึกษา และบุคลากรนั้นเวลาเดินข้ามถนนมักไม่ค่อยสนใจรถท่ีวิ่งอยู่ท่ีท้องถนนท าให้
เกือบท่ีจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 3. ด้านสวัสดิการความปลอดภัย พบว่า   หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้าน
สวัสดิการให้แก่นักศึกษาไม่ได้มีหน่วยแพทย์หรือพยาบาลประจ าท าให้เวลานักศึกษาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่
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สามารถเข้าใช้บริการได้  หอพักนักศึกษาภายในวิทยาลัยมีความช ารุดทรุดโทรม ไม่มีระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยท่ีแน่นหนาบางครั้งเกิดของหายบ่อย  หน่วยงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีก าหนดให้บุคคลภายนอกแลกบัตร หรือจัดท าสติกเกอร์ให้บุคลากรภายในหาวิทยาลัย  
4.ด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  พบว่า    สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นวิทยาลัยท่ีบริเวณพื้นท่ีมาก และอยู่ในระยะปรับปรุงอาคารเรียนรวมไปถึงการก่อสร้างต่างๆ แต่ไม่ได้ติด
ป้ายประกาศหรือมีการน าตาข่ายมาคลุมพื้นท่ีบริเวณก่อสร้าง จึงท าให้อาจเกิดอุบัติเหตุจากวัสดุอุปกรณ์ตก
หล่นได้ อีกท้ังบริเวณพื้นท่ีภายในวิทยาลัยนั้น มีบริเวณท่ีเป็นสนามหญ้า บ่อน้ าเยอะ ในช่วงฤดูฝน ท่ีมีฝนตก
ท าให้มีน้ าขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่นยุงลาย งู เป็นต้น 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิ ตนักศึกษา  
จ านวน 4 ด้านได้แก่ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี ความปลอดภัยด้านจราจร ด้านสวัสดิการความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการพิจารณาน าไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดแผนมาตรการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยภายใน   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกท้ังช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์มีความพร้อมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา  จ านวน 4 ด้านได้แก ่
ความปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี  ความปลอดภัยด้านจราจร ด้านสวัสดิการความปลอดภัย ความปลอดภัย
ด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
     2.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 
 1. นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 2. นักศึกษาในช้ันปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาในคณะท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและแต่ละด้านแตกต่างกัน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติจ านวน 9 
คณะ คือ คณะศิลปะศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน ท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 และช้ัน
ปีท่ีสูงกว่า จ านวน 10,195 คน (ข้อมูลจากส านักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียนพฤศจิกายน 2560) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 
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2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 380 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้สูตรค านวณตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane’ 
(สุเมธ, 2550) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และให้ความ
คลาดเคล่ือน ±5% สุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งตามคณะท่ีนักศึกษาสังกัด และแบ่งขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรแต่ละคณะจากค่าท่ีค านวณ
ได้ สรุปได้ว่า จ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 380 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการศึกษาสภาพการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัยใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและการ
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา เกี่ยวกับสภาพการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับด้านอาคารสถานท่ี ด้านจราจร ด้านสวัสดิการ ด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
  2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนปราณค่าค่า 5 ระดับตามวิธีการสร้าง
ของลิเคิร์ท (Likert’ s Rating Scale) (Likert.  1932: 1-55)  
  3. น าข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 มาสร้างแบบสอบถามในการศึกษาสภาพการจัดด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน าเสนอต่อคณะกรรมท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษาและข้อความท่ีถูกต้องชัดเจนในแ ต่ละข้อค าถาม และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 5. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินค่าและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งพิจารณา
หาค่า ความชัดเจนของภาษาให้ถูกต้อง โดยจะพิจารณาความสอดคล้อง และความค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เลือกค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหามากกว่า 0.6 เป็นข้อ
ค าถาม (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:248)  โดยผู้เชียวชาญจะประกอบไปด้วย จ านวน 3 ท่าน 
      6. น าผลการตรวจแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแล้วน า
แบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วท าการ
แก้ไขปรับปรุง 
 7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ( Try Out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ี
ศึกษาจบไปแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามโดย
ใช้ร้อยละ 25 ของกลุ่มสูง และร้อยละ 25 ของกลุ่มต่ า มาเปรียบเทียบกันด้วยการทดสอบที ( t-test) 
(Ferguson. 1981:180) โดยคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า t มากกว่า 1.75 ขึ้นไป มาใช้เป็นข้อค าถามส าหรับ
การวิจัย ซึ่งจากการทดสอบปรากฏว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่า t มากกว่า 1.75 ได้จ านวนข้อค าถามท้ังส้ิน  
44 ข้อ 
 8. เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมีความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์แอลฟา  
(Coefficient  alpha) ของครอนบาค (Cronbach,1951 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา ,2538) 
ปรากฏว่าได้ค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.974 ถือว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูงและยอมรับได้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

695 
 

 9. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบคุณภาพแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
พิจารณาก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.   เพื่อศึกษาการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน 4 ด้าน คือด้านอาคารสถานท่ี ด้านจราจร ด้าน
สวัสดิการ ด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย ( ̅) (Ferguson.1981: 41) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Ferguson.1981: 41) 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการจัดด าเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ตามความมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี 2 โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกเพศ ช้ันปี คณะท่ีศึกษา โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis Of  Variance) ในกรณีท่ีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่  ( Scheffe’) 
(Ferguson.1981: 308) 
  4.  รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการแบบสอบถามปลายเปิด น าเสนอในรูป
ตารางจัดล าดับจากการแจกแจงความถ่ี จากนั้นน าเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรท่ีศึกษาโยการแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 380 คนและได้รับกลับคืน 380 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
ตอนท่ี 2 การศึกษาการด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแบ่ง
ออกเป็น 4ด้าน คือ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี ความปลอดภัยด้านจราจร สวัสดิการความปลอดภัย 
และความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและ
เป็นรายด้านนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันปีท่ี 1-5 ข้ึนไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมและ
เกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านสวัสดิการความปลอดภัยท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามช้ันปีพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
จัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ก็พบว่า 
นักศึกษาทุกคณะมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศพบว่านักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน
ความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว ก็พบว่านักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมไม่
แตกต่างกัน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามคณะท่ีศึกษาพบว่านักศึกษาท่ี
ศึกษาคณะแตกต่างกันความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ก็พบว่านักศึกษาท่ีศึกษาคณะแตกต่างกันมีความคิดเห็นการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน          
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปรากฏผลวิจัยดังนี้ 
  1. นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 5 และสูงกว่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน  

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการจะด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ าแนกตามเพศช้ันปีคณะท่ีศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
   2.1 นักศึกษามีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมในแต่ละด้านแตกต่างกัน 

2.2  นักศึกษาช้ันปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 

2.3 นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ีแตกต่างกันและศึกษาอยู่ใน
คณะท่ีต่างกันได้รับการบริการ การจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เท่าเทียมกันและเหมือนกัน สอดคล้องกับ Millett (1954. 1954,อ้างถึงใน พชร บัวเพียร, 2541) 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจกล่าวว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยท าให้ท างาน
ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการให้บริการนอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท า
งานเกิดความพึงพอใจแล้วก็จะต้องท าให้ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาการจัดด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ควรศึกษาการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนารูปแบบการจัดด าเนินการด้านความปลอดภัยของนักศึกษา 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทน
การใช้ซูโครส 

Development of fish snack products using sucrose substitutes (sugar 
alcohols)  

 

อารียา ปอเจริญ1 และ เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล1 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครสในส่วนผสม
ของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design 
(CRD) ศึกษาชนิดของสารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อ
ปลา ได้แก่ ซอร์บิทอล (sorbitol), ไซลิทอล (xylitol), มอลทิทอล (maltitol) และซูโครส(ตัวอย่างควบคุม) ท า
การคัดเลือกด้วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และทางกายภาพ พบว่าการใช้สารทดแทนความ
หวานด้วยมอลทิทอล มีคะแนนความชอบเฉล่ียทางประสาทสัมผัส (9- point hedonic scales) ทุกด้าน ค่า 
aw และค่าความแข็ง (Hardness) ไม่แตกต่างกับตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทางด้าน
คุณภาพทางเคมี แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างท่ีใช้ซูโครสมีค่าร้อยละของความช้ืนสุดท้ายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 
มอลทิทอล ซอร์บิทอล และไซลิทอล คือ 4.818, 4.173, 3.801 และ3.404 ตามล าดับ นอกจากนั้นผลทาง
กายภาพพบว่าตัวอย่างท่ีใช้มอลทิทอล มีค่าความสว่าง (L*) สูงท่ีสุดในขณะท่ีตัวอย่างควบคุมมีค่าน้อยท่ีสุด  

ค าส าคัญ : ขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา สารทดแทนความหวาน ซอร์บิทอล ไซลิทอล มอลทิทอล 

 

Abstract 

 

 This research studied the effect of sucrose substitutes in the mixture of fish snack. 
The experimental design was a completely randomized design (CRD) which studied the type 
of the sweeteners, including sorbitol, xylitol and maltitol, compared with sucrose 
(controlled), in fish snack. The samples were analyzed to determine physical, sensory and 
chemical qualities. Sensory evaluation showed that the average liking scores in all attributes, 
water activity (aw) and hardness values using maltitol were not significantly different from 
control preferences (p>0.05). The chemical quality result exhibited that the using sucrose in 
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fish sheets had higher final moisture content than using maltitol sorbitol and xylitol with the 
values of 4.818, 4.173, 3.801 and3.404, respectively. Moreover, the physical results revealed 
that the lighting (L*) of the samples using maltitol was highest, in contrast to the control 
samples, which had the lowest lightness values.  

Key Words: Fish snack, sweeteners, sorbitol, xylitol, maltitol 

 

บทน า 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทน
การใชซู้โครสในส่วนผสม 

  ขนมขบเค้ียว ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 เทรนด์ตลาดอาหารและเครื่องด่ืมในปี 2559 (New 
Nutrition Business, 2559) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายท่ีผู้บริโภคนิยมรับประทานทุกวัย โดยจะเห็นได้ว่ามีอัตราการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับความชอบของผู้บริโภคท่ี
มุ่งเน้นขนมขบเค้ียวท่ีดีต่อสุขภาพและมีนวัตกรรมใหม่ ผู้ผลิตต้องท าการปรับเปล่ียนสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคด้วยการสร้างสินค้าระดับพรีเมียม ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ รสชาติเป็นท่ีถูกปาก 
และดีต่อสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง ท าให้เกิดความได้เปรียบในการขายสินค้าค่อนข้างมาก 
ประกอบกับได้มีงานวิจัยของ ชาติชาย (2548) ท าการศึกษาซูโครสกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานใน
สังคมไทย พ.ศ. 2504-2539 ว่าการเกิดขึ้นของแนวคิดการบริโภคเพื่อสุขภาพ ได้ก่อให้เกิดกระแสไม่บริโภค
ซูโครส เพื่อตัดปัญหาท่ีจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกระแสกลัวอ้วนของกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์อาหารควรมีส่วนผสมซูโครสน้อยหรือไร้ซูโครส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวรักษ์ (2550) ท่ี
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดน้ าหนักของวัยรุ่นอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มวัยรุ่นท่ี
ตัดสินใจลดน้ าหนักเป็นกลุ่มท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเองมักพึ่งพิงข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มเพื่อน ท าให้
เกิดเป็นวัฒนธรรม กระแสหรือค่านิยม รวมท้ังแบบแผนพฤติกรรม และเจตคติของวัยรุ่นโดยท่ัวไป จะเห็นได้ว่า
มีการศึกษาการทดแทนซูโครสด้วยสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่นการทดลองของ Ronda et 
al.,(2004) ท าการศึกษาการใช้สารให้ความหวานทดแทนซูโครส ได้แก่ ซอร์บิทอล มอลทิทอล ไซลิทอล ไอ
โซมอลต์ แมนนิทอล แลคติทอล และ อีรีทรีทอล ในสปันจ์เค้ก พบว่าการใช้ ไซลิทอล และมอลทิทอล มีการ
พองตัว และคะแนนทางด้านประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุมมากท่ีสุด ในขณะท่ีตัวอย่างท่ีใช้ แมนนิ
ทอล มีคุณภาพแย่ท่ีสุด แต่ด้านพลังงานทุกตัวอย่างให้พลังงานต่ ากว่าตัวอย่างควบคุมท้ังหมด (Dhiman et 
al.,2005) หรือจากงานวิจัยของ นคร (2558) ท่ีพบว่าคุกกี้ที่ใช้มอลทิทอลและซูคราโลส เป็นสารให้ความหวาน
แทนซูโครสในอัตราส่วนต่างๆ พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของมอลทิทอล มีผลท าให้คุกกี้เนยมีค่าความแข็ง และ
ความสว่าง (L*)เพิ่มข้ึน รวมท้ังการใช้มอลทิทอล และซูคราโลส อัตราส่วนร้อยละ 90 : 10 มีคะแนนความชอบ
โดยเฉล่ียไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อคิดค่าพลังงานท่ีได้ร่างกายได้รับ คุกกี้ท่ีใช้มอลทิทอล และซู
คราโลส มีค่าพลังงานเท่ากับ 5.55 กิโลแคลอรีต่อกรัม ซึ่งมีค่าพลังงานลดลง ร้อยละ 16.79 เมื่อเทียบกับสูตร
ควบคุม (ซูโครส) รวมท้ังงานวิจัยของ Baera et al.,(2003) พบว่า การใช้ซอร์บิทอลทดแทนซูโครสซูโครสใน
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สปอร์เค้ก ระยะการพองตัว (18-19 นาที) อัตราการสูญเสียน้ า อุณหภูมิภายในเนื้อเค้ก ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้นการขึ้นรูประหว่างอบเนื้อเค้กท่ีใช้ซูโครสมีการกระจายตัวของฟองอากาศ
สม่ าเสมอมากกว่าเนื้อเค้กท่ีใช้ซอร์บิทอล พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ซูโครสแอลกอฮอล์ทดแทนซูโครสโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต คุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี และกายภาพ ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์นั้นมี
พลังงานน้อยกว่าเดิมร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามในผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวยังไม่มีงานวิจัยท่ีศึกษาการใช้สารให้
ความหวานทดแทนซูโครส ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการท าขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้
สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครสในส่วนผสม โดยเลือกใช้สารทดแทนความหวานกลุ่มท่ีให้พลังงาน 
เนื่องจากสารให้ความหวานในกลุ่มโพลีเมอร์ท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรต สามารถใช้ทดแทนซูโครสได้ท้ังห มด ไม่
เหมือนกลุ่มซูโครสแอลกฮอล์ท่ีสามารถใช้ทดแทนได้บ้างส่วน ท าการคัดเลือกสารทดแทนความหวานจาก
คุณสมบัติท่ีเพิ่มความหนืด รักษาความชุ่มช้ืน โดยท่ีคุณภาพยังคงใกล้เคียงกับการใช้ซูโครส 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาสูตร และการตรวจวัดคุณภาพของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา  
2. เพื่อศึกษาชนิดของสารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครสท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตของ

ขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของขนมขบเค้ียวท่ีมี

ส่วนผสมของเนื้อปลาท่ีใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. การใช้สารทดแทนความหวานแทนซูโครสไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของขนมขบเค้ียวท่ีมี
ส่วนผสมของเนื้อปลา 

2. การใช้สารทดแทนความหวานสามารถช่วยให้ความชุ่มช้ืนแก่เนื้อสัมผัส แต่ในขณะเดียวกันมีค่า 
aw ต่ ากว่าซูโครส 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ 
การคัดเลือกสูตรเพื่อใช้เป็นสูตรพื้นฐานของขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลา ด้วยแผนการ

ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท าการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ 3 สูตร ส่วนผสมดัง
ตารางท่ี 1 และกระบวนการผลิตดังภาพท่ี 1 จากนั้นท าการคัดเลือกด้วยการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส ตามข้อท่ี 4.3.1 น าสูตรที่มีคะแนนความชอบเฉล่ียมากท่ีสุดมาพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาสูตรพื้นฐาน 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 (ร้อยละ) สูตรที่ 2 (ร้อยละ) สูตรที่ 3 (ร้อยละ) 
เนื้อปลาบด 70 74 65 
แป้งมันส าปะหลัง 15 15 16 
ซีอิ้วขาว 1 2.5 2.26 
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาสูตรพื้นฐาน (ต่อ) 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 (ร้อยละ) สูตรที่ 2 (ร้อยละ) สูตรที่ 3 (ร้อยละ) 
น้ า 0 0 9.47 
ซูโครส 12 6 6.46 
พริกไทยป่น 0.8 1 0.65 
เกลือ 1.2 1.5 0.16 

ท่ีมา :  1. ประวีณา และอารีย์ (2546)   
2. วันชัย และณัฐธร (2551)   
3. วันเพ็ญ และคณะ (2556) 
 

น าเนื้อเนื้อปลาบด และ ส่วนผสมอื่น น ามาปั่นผสมกัน ประมาณ 15 นาที 
 

แบ่งใส่กระดาษไข ประมาณ 30 กรัมต่อแผ่น แล้วท าการขึ้นรูปผ่านเครื่องรีดด้วยลูกกล้ิง ให้มีความหนา
ประมาณ 1.5 - 1.7 มิลลิเมตร 

 
เข้าเตาอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 

 
น าปลาแผ่นท่ีได้จากการอบลมร้อนมาปิ้งบนเตา Infrared เป็นเวลา 1 นาที (ด้านละ 30 วินาที) น า

ปลาท่ีปิ้งเสร็จแล้วมาตัดให้ได้ขนาด กว้าง 4 × 3 ซม. 
 

5. น าขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา มาอบลมร้อนเพื่อไล่ความช้ืน ท่ี 65 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชม. 

ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก วันชัย และณัฐธร (2551) 

 

2. การศึกษาปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และเนื้อปลาบดท่ีมีผลต่อความชอบผลิตภัณฑ์ 

 น าสูตรที่ได้จากข้อ 2. มาศึกษาอัตราส่วนแป้งมันส าปะหลัง และเนื้อปลาบดท้ัง 3 ระดับ ท่ีส่งผลต่อ
ความชอบผลิตภัณฑ์ ด้วยแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)   ท าการศึกษา
อัตราส่วนเนื้อปลา เป็นร้อยละ 70 65 และ 60 ส่วนผสมดังตารางท่ี 2 ตามกระบวนการผลิตภาพท่ี 1 จากนั้น
ท าการคัดเลือกด้วยการประเมินคุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัส ตามข้อท่ี 4.1 และ 4.3.1 น าสูตรท่ีมี
คะแนนความชอบเฉล่ียมากท่ีสุดมาพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป 

ตารางที ่2 ส่วนผสมของขนมขบเค้ียวท่ีศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งมันส าปะหลัง และเนื้อปลาบด 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 (ร้อยละ) สูตรที่ 2 (ร้อยละ) สูตรที่ 3 (ร้อยละ) 
เนื้อปลาบด 70 65 60 
แป้งมันส าปะหลัง 15 20 25 
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ตารางที ่2 ส่วนผสมของขนมขบเค้ียวที่ศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งมันส าปะหลัง และเนื้อปลาบด (ต่อ) 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 (ร้อยละ) สูตรที่ 2 (ร้อยละ) สูตรที่ 3 (ร้อยละ) 
ซีอิ๊วขาว 1 1 1 
ซูโครส 12 12 12 
พริกไทยป่น 0.8 0.8 0.8 
เกลือ 1.2 1.2 1.2 

ดัดแปลงจาก : ประวีณา และอารีย์ (2546) 
3. การศึกษาสัดส่วนการทดแทนการใช้ซูโครสด้วยสารทดแทนความหวาน 
การทดแทนการใช้ซูโครสด้วยสารทดแทนความหวานเพื่อช่วยในด้านเนื้อสัมผัส ดังนั้นท าการเลือก

สารทดแทนความหวานท่ีตรงตามคุณสมบัติ (กนกกาญจน์,2559) ได้แก่ ซอร์บิทอล (sorbitol), ไซลิทอล 
(xylitol) มอลทิทอล (maltitol) เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม(ซูโครส) วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ส่วนผสมตามดังตารางท่ี 2 โดยทดแทนซูโครสด้วยสารทดแทน
ความหวาน (ซอร์บิทอล (Sorbitol), ไซลิทอล (Xylitol) และมอลทิทอล (Maltitol) ตามล าดับ) รวมท้ังหมด 4 
ส่ิงทดลอง วิธีการผลิตดังภาพท่ี 1 จากนั้นท าการคัดเลือกด้วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส เคมี 
และกายภาพ ตามข้อท่ี 4.1, 4.2 และ4.3.2  

4. การวิเคราะห์คุณภาพของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา 

4.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

4.1.1 วัดค่าเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่อง TA-XI Texture Analyzer หัววัดทรงกลม 
(Spherical probe) P/0.25s กดลงบนตรงกลางของตัวอย่าง ความเร็วหัวกด (test speed) 2 มิลลิเมตรต่อ
วินาที แรงกด 5 กรัม เป็นระยะทาง 5 มิลลิเมตร บันทึกผลเป็นแรงกด ในหน่วย นิวตัน โดยวัดตัวอย่างๆละ 10 
ซ้ า ค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของแต่ละตัวอย่าง ดัดแปลงจาก Salvador et al., (2009)  

4.1.2 วัดค่าสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ Minolta รุ่น CM-3500d ใน
ระบบ CIE L* a* b* ท าการเทียบมาตรฐานเครื่องวัดค่าสี Spectrophotometer วัดตัวอย่างๆละ 5 ซ้ า
ค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของแต่ละตัวอย่าง 

4.1.3 วัดค่า aw 3 ซ้ า ด้วยเครื่องวัดค่า water activity ยี่ห้อ Novasina (MS1-Aw, 
Switzerland) ควบคุมอุณหภูมิท่ี (25 ± 2) องศาเซลเซียส วัดตัวอย่างๆละ 3 ซ้ าค านวณค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนของแต่ละตัวอย่าง 

  4.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 

4.2.1 วัดค่าปริมาณความช้ืน ในขั้นตอนการผสม หลังอบลมร้อน หลังปิ้งด้วยเตาแก็ส 
อินฟาเรด และหลังอบแห้ง ด้วยวิธีการของ AOAC (2000) ท าการทดลองท้ังหมด 2 ซ้ า วัดตัวอย่างๆละ 3 ซ้ า 
ค านวณค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของแต่ละตัวอย่าง  

  4.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
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4.3.1 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ โดยใช้วิธี 
9- point hedonic scales ด้วยผู้บริโภคท่ัวไปอายุในช่วง 25 - 40 ปี จ านวน 50 คน เพื่อคัดเลือกสูตรท่ี
ผู้บริโภคยอมรับมากท่ีสุด โดยมีคุณลักษณะท่ีทดสอบคือ ลักษณะปรากฏ สี ความกรอบ รสหวาน รสเค็ม และ
ความชอบโดยรวม และ Just About Right (JAR) เพื่อศึกษาความพอดีของ สี รสหวาน รสเค็ม และความ
กรอบของผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลา น าข้อมูลท่ีได้จากการวัดค่าทางประสาทสัมผัสมา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan โดยใช้
โปรแกรม SPSS Version 12.0 

4.3.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเหมือนข้อ 3.2.1 โดยเปล่ียนคุณลักษณะท่ี
ทดสอบคือ ลักษณะปรากฏ สี กล่ินปลา ความกรอบ รสหวาน รสเค็ม และความชอบโดยรวม และ Just 
About Right (JAR) เพื่อศึกษาความพอดีของสี กล่ินปลา รสหวาน รสเค็ม และความกรอบของผลิตภัณฑ์ขนม
ขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา 

ผลการวิจัย 

1. การศึกษาสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ 

การคัดเลือกสูตรเพื่อใช้เป็นสูตรพื้นฐานของขนมขบเค้ียวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลารายละเอียดตามข้อ
ท่ี 1 ท าการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัสตามข้อท่ี 4.3 ได้ผลดังตารางท่ี 3 พบว่าคะแนนความชอบโดย
เฉล่ีย ทางด้านลักษณะปรากฏ และสีของท้ัง 3 ตัวอย่าง มีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ในขณะด้านความกรอบ รสหวาน รสเค็มของสูตรที่ 1 มีคะแนนความชอบมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยคะแนนความชอบทุกคุณลักษณะของสูตรที่ 1 อยู่ในช่วงชอบปานกลาง (6.7 - 7.5) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลของความพอดี ตามตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า สูตรที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ความพอดีทุกด้าน ยกเว้น
ด้านสี ท่ีควรปรับให้เข้มมากขึ้น  จึงเลือกสูตรที่ 1 น ามาทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป 

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบโดยเฉล่ียของปลาแผ่นอบกรอบ 
คุณลักษณะ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏns 6.98±1.344 6.90±1.317 6.42±1.566 
สีns 6.70±1.370 6.60 ±1.216 6.26±1.536 

ความกรอบ 7.48a±1.074 6.70b±1.165 5.90c±1.418 

รสหวาน 7.14a±1.143 6.60b±1.294 6.34b±1.349 
รสเค็ม 7.16a±1.218 6.62b±1.497 6.32b±1.301 

ความชอบโดยรวม 7.32a±0.999 6.58b±1.295 5.94c±1.284 

หมายเหตุ : ns Means within the same rows were not significantly difference (p>0.05)  
   : a, b Means within the same rows indicated significantly different (P≤0.05) 

ตารางที่ 4 คะแนนความพอดีของปลาแผ่นอบกรอบ  
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ตัวอย่าง คุณลักษณะ Jar(%) NE(n) TM(n) Sum(max+min) critical ทิศทางในการ
ปรับ 

สูตรที่ 1 สี 54 20 3 23 17 เพิ่มข้ึน 
 ความกรอบ 90      
 รสหวาน 78      
 รสเค็ม 80      

สูตรที่ 2 สี 64 10 8 18 14 ไม่ปรับ 
 ความกรอบ 64 2 16 18 14 ลดลง 
 รสหวาน 62 18 1 19 15 เพิ่มข้ึน 
 รสเค็ม 66 5 12 17 13 ไม่ปรับ 

สูตรที่ 3 สี 48 15 11 26 19 ไม่ปรับ 
 ความกรอบ 48 6 20 26 19 ลดลง 
 รสหวาน 62 17 2 19 15 เพิ่มข้ึน 
 รสเค็ม 64 4 14 18 15 ไม่ปรับ 

หมายเหตุ : ค่า Max มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตจากตาราง แสดงว่าความถ่ีของระดับ NE และ TM มีความแตกต่าง  
  ต้องปรับปรุงคุณลักษณะนั้น โดยหากค่า Max มาจาก NE ให้ปรับคุณลักษณะนั้นเพิ่มข้ึน หากค่า   
  Max มาจาก TM ให้ปรับคุณลักษณะนั้นลดลง 

2. การศึกษาปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบดท่ีมีผลต่อความชอบผลิตภัณฑ์ 
น าสูตรท่ีได้จากข้อ 1 มาศึกษาอัตราส่วนแป้งมันส าปะหลัง และปลาบดท้ัง 3 ระดับ ท่ีส่งผลต่อ

ความชอบผลิตภัณฑ์ ด้วยแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท าการปรับลด
อัตราส่วนเนื้อปลาลง เป็นร้อยละ 70  65 และ 60 ส่วนผสมดังตารางท่ี 2 ตามกระบวนการผลิตภาพท่ี 1 ได้ผล
คุณลักษณะทางกายภาพดังตารางท่ี 5 พบว่า สูตรท่ี 3 (ปลาร้อยละ60) มีค่าความสว่าง (L*) และค่า 
Hardness สูงท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) รองลงมาเป็นสูตรท่ี 2 (ปลาร้อยละ 65) และสูตรท่ี 1 
(ปลาร้อยละ 70) แต่ค่าใกล้สีแดง (a*) และค่าใกล้สีเหลือง (b*) จะเห็นได้ว่าสูตรท่ี 1 (ปลาร้อยละ 70) มีค่าสูง
ท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) แสดงให้เห็นว่าปริมาณแป้งเพิ่มมากขึ้นและลดปริมาณเนื้อปลาลง จะ
ส่งผลกระทบต่อค่าความสว่าง (L*) และค่า Hardness ท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่จะส่งผลต่อค่าค่าใกล้สีแดง (a*) และ
ค่าใกล้สีเหลือง (b*) ท่ีลดลง 
ตารางที่ 5 คุณภาพทางกายภาพของปลาแผ่นอบกรอบสูตรปรับปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบด 

ตัวอย่าง  สูตรที่ 1  
(ปลาร้อยละ 70) 

สูตรที่ 2  
(ปลาร้อยละ 65) 

สูตรที่ 3  
(ปลาร้อยละ60) 

ค่าสี L* 66.37c±0.010 69.74b±0.602 72.76a±0.950 
a* 4.67a±0.168 3.51b±0.111 2.78c±0.180 
b* 21.93a±0.246 20.50b±0.208 19.40c±0.485 

aw  0.306b±0.012 0.344a±0.057 0.318b±0.006 
องศาเซลเซียส (°C)  25.1 25 25.1 
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ตารางที่ 5 คุณภาพทางกายภาพของปลาแผ่นอบกรอบสูตรปรับปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบด (ต่อ) 

ตัวอย่าง  สูตรที่ 1  
(ปลาร้อยละ 70) 

สูตรที่ 2  
(ปลาร้อยละ 65) 

สูตรที่ 3  
(ปลาร้อยละ60) 

Hardness (N)  22.85b±2.848 35.2b±3.725 45.12a±2.717 
หมายเหตุ : ns Means within the same rows were not significantly difference (P>0.05)  

   : a, b Means within the same rows indicated significantly different (P≤0.05) 
จากผลการทดลองตามตารางท่ี 6 พบว่าคะแนนความชอบโดยเฉล่ียของท้ัง 3 ตัวอย่าง มีคะแนนไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  ด้านลักษณะปรากฏ สี รสหวาน ในขณะด้านความกรอบ รส
เค็ม และความชอบโดยรวมของสูตรท่ี 2 มีคะแนนความชอบมากท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05) จากสูตรท่ี 1 โดยคะแนนอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง (6.7 - 7.1) ซึ่งสอดคล้องกับผลของ
ความพอดี ตามตารางท่ี 7 จะเห็นได้ว่า สูตรท่ี 1 และ2 อยู่ในเกณฑ์ความพอดีทุกด้าน แต่สูตรท่ี 2 ด้านสี ควร
ปรับให้เข้มมากขึ้น เนื่องจากสูตรที่ 2 มีอัตราส่วนปริมาณเนื้อปลาลดลง ปริมาณแป้งท่ีเพิ่มขึ้น มีต้นทุนในการ
ผลิตท่ีต่ ากว่า จึงเลือกสูตรที่ 2 น ามาทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป 

ตารางท่ี 6 ความชอบโดยเฉล่ียของปลาแผ่นอบกรอบสูตรปรับปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบด 
           คุณลักษณะ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏns 6.82±1.173 6.70±0.953 6.5±0.953 
สีns 6.80±1.069 6.72±0.991 6.48±1.074 

ความกรอบ 6.84a±1.235 7.14a±1.143 6.04b±1.384 
รสหวานns 6.82±1.063 7.02±1.169 6.64±1.102 

รสเค็ม 6.90a±0.931 6.94a±1.284 6.38b±1.306 
ความชอบโดยรวม 6.80a±0.948 7.10a±1.035 6.32b±1.347 

หมายเหตุ : ns Means within the same rows were not significantly difference (P>0.05)  
      : a, b Means within the same rows indicated significantly different (P≤0.05) 
ตารางที่ 7 คะแนนความพอดีของปลาแผ่นอบกรอบสูตรปรับปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบด  

ตัวอย่าง คุณลักษณะ Jar 
(%) 

NE 
(n) 

TM 
(n) 

Sum 
(max+min) 

critical ทิศทางในการปรับ 

สูตรที่ 1 สี 76     ไม่ปรับ 
(ปลาร้อยละ70) ความกรอบ 70      

 รสหวาน 72      
 รสเค็ม 72      

สูตรที่ 2 สี 68 14 2 16 13 เพิ่มข้ึน 
(ปลาร้อยละ65) ความกรอบ 90      

 รสหวาน 76      
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ตารางที่ 7 คะแนนความพอดีของปลาแผ่นอบกรอบสูตรปรับปริมาณแป้งมันส าปะหลัง และปลาบด (ต่อ) 

ตัวอย่าง คุณลักษณะ Jar (%) NE(n) TM(n) Sum(max+min) critical ทิศทางในการปรับ 
  รสเค็ม 72      
สูตรที่ 3 สี 48 19 7 26 19 เพิ่มข้ึน 

(ปลาร้อยละ60) ความกรอบ 50 9 16 25 18 ไม่ปรับ 
 รสหวาน 66 8 9 17 13 ไม่ปรับ 
 รสเค็ม 62 4 15 19 15 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ : ค่า Max มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตจากตาราง แสดงว่าความถ่ีของระดับ NE และ TM มีความแตกต่าง  
  ต้องปรับปรุงคุณลักษณะนั้น โดยหากค่า Max มาจาก NE ให้ปรับคุณลักษณะนั้นเพิ่มข้ึน หากค่า  
  Max มาจาก TM ให้ปรับคุณลักษณะนั้นลดลง 

3. การศึกษาการทดแทนการใช้ซูโครสด้วยสารทดแทนความหวาน 
น าสูตรที่ได้จากข้อ 2 มาศึกษาการทดแทนการใช้ซูโครสด้วยสารทดแทนความหวานเพื่อช่วยใน

ด้านเนื้อสัมผัสวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)ได้แก่ ซอร์บิทอล 
(Sorbitol), ไซลิทอล (Xylitol) มอลทิทอล (Maltitol) และซูโครสเป็นตัวอย่างควบคุมรวมทั้งหมด 4 ส่ิงทดลอง 
ส่วนผสมตามดังตารางท่ี 2 วิธีการผลิตดังภาพท่ี 1 ได้ผลคุณลักษณะทางกายภาพดังตารางท่ี 8 พบว่าค่าความ
สว่างของสูตรที่ 4 (มอลทิทอล) สูงท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในขณะท่ีค่าใกล้สีแดง (a*) และค่า
ใกล้สีเหลือง (b*) น้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) จะเห็นได้ว่ามีค่า aw และค่า Hardness ของ
ตัวอย่างท่ี 2(ซอร์บิทอล) และ 3(ไซลิทอล) มากกว่าตัวอย่างท่ี 1(ซูโครส)  และ 4(มอลทิทอล)อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) ในขณะท่ี ตัวอย่างท่ี 1(ซูโครส)  และ 4(มอลทิทอล) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 

ตารางที่ 8 คุณภาพทางกายภาพของปลาแผ่นอบกรอบท่ีใช้สารทดแทนความหวาน 

ตัวอย่าง  สูตรที่ 1 
(ซูโครส) 

สูตรที่ 2 
 (ซอร์บิทอล) 

สูตรที่ 3 
 (ไซลิทอล) 

สูตรที่ 4 
(มอลทิทอล) 

ค่าสี L* 66.85c±0.059 67.46b±0.065 66.36d±0.331 70.40a±0.313 
a* 3.42c±0.160 3.63b±0.027 3.87a±0.149 2.65d±0.139 
b* 20.38c±0.514 21.95b±0.122 22.92a±0.127 19.06d±0.347 

aw  0.272c±0.002 0.306a±0.004 0.284b±0.002 0.264c±0.002 
องศาเซลเซียส (°C)  25.1 25 25.1 25.2 

Hardness (N)  45.69b±3.351 61.40a±6.910 57.88a±3.675 45.79b±3.005 

หมายเหตุ : ns Means within the same rows were not significantly difference (P>0.05)  
   : a, b Means within the same rows indicated significantly different (P≤0.05) 
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ในขั้นตอนหลังกวนผสมก่อนขึ้นรูป มีลักษณะเหลว เนื่องจากโปรตีนจากเนื้อปลาในระหว่างการผสม 
โครงสร้างของเนื้อปลา เริ่มเกิดการเปล่ียนแปลงโดยโปรตีนไมโอไฟบริลล่า ได้แก่ ไมโอซิน (Myosim) และแอก
ติน (Actin) ท่ีจะละลายเพิ่มขึ้นตามเวลาท่ีใช้ในการผสม เมื่อไมโอซินและแอกตินจับตัวกันเป็นแอกโตไมโอซิน 
(Actomysin) ส่งผลให้เนื้อปลามีความหนืด ซึ่งเรียกว่า โซล อีกท้ังเม็ดสตาร์ชจะดูดซับน้ าท่ีมีอยู่ในเนื้อปลาจน
เกิดการพองตัวและจับตัวกันเป็นร่างแห รวมท้ังโมเลกุลของซูโครสจะแทรกตัวอยู่ระหว่างสารพอลิเมอร์ส่งผล
ให้มีความหนืด เนื่องจากขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลาต้องอาศัยการพองตัวด้วยการท าให้สวนผสม
ของโดร้อนจนอุณหภูมิสูงกว่า100 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดแรงดันของน้ า ผลิตภัณฑ์จึงมีลักษณะพองกรอบ 
หลังจากนั้นน าไปอบไล่ความช้ืน แลวเคลือบกล่ินรสต่างๆ ตามความต้องการ (Moore, 1994) จะเห็นได้ว่า
ความช้ืนมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงได้ท าการตรวจวัดปริมาณความช้ืนของตัวอย่างในขณะ
กระบวนการผลิตเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของตัวอย่าง ได้ผลดังตารางท่ี 9 

ตารางที ่9 ร้อยละความช้ืนของปลาแผ่นอบกรอบท่ีใช้สารทดแทนความหวาน 

ตัวอย่าง ความชื้น (%) 
ตอนผสม 
ก่อนขึ้นรูป 

หลังอบ 110°C 
เป็นเวลา 10 นาที  

หลังปิ้งเตาอิน
ฟาเรด 1 นาที 

หลังอบ 65°C  
เป็นเวลา 120 นาท ี

 1 (ซูโครส) 52.16c±0.382 16.22d±0.425 11.35b±0.173 4.818a±0.094 
2 (ซอร์บิทอล) 53.69b±0.012 21.40a±0.416 7.29c±0.466 3.801c±0.125 
 3 (ไซลิทอล) 54.80a±0.29 20.66b±0.215 6.60d±0.071 3.404d±0.536 
 4 (มอลทิทอล) 51.16d±0.874 20.92ab±0.050 14.55a±0.260 4.173b±0.729 

 

จะเห็นได้ว่าค่าความช้ืนท้ัง 4 ตัวอย่างจากตารางท่ี 9 ตัวอย่างท่ีใช้ มอลทิทอลมีค่าปริมาณความช้ืน
น้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญในขั้นตอนการผสม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า สารมอลทิทอลมีน้ าหนักโมเลกุลมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ซูโครส ซอร์บิทอล และไซลิทอล ได้แก่ 344, 342, 182 และ 152.15 ตามล าดับ (Embuscado 
and Patil, 2001) อีกท้ังเป็นซูโครสแอลกอฮอล์โมเลกุลคู่ ส่งผลให้พันธะไฮโดรเจนเกาะจับกันโมเลกุลของน้ า
ได้ดีกว่า แต่เมื่อน าไปอบร้อนท่ี 110°C 10 นาที กลับพบว่า ตัวอย่างท่ี1(ซูโครส)มีปริมาณความช้ืนน้อยท่ีสุด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) แสดงให้เห็นว่าสารทดแทนความหวานสามารถกับเก็บความช้ืน ด้วยการ
เกาะจับโมเลกุลของน้ าได้ดีกว่าซูโครส (birkhed et al.,1984) โดยจะเห็นได้ว่าตัวอย่างท่ีใช้ซอร์บิทอล และไซ
ลิทอลมีค่าความช้ืนสูงท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  ซึ่งสอดคล้องกับ Ryu et al.,(1993) ท่ีได้กล่าว
ว่า การใช้ซอร์บิทอล และไซลิทอลกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของแป้ง จะส่งผลให้การเกิดเจลาติไนเซชันท่ีสูงขึ้น 
รวมท้ังการเกิดรีโทรเกรเดชันจะถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับซูโครสแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆ แต่เมื่อน าปลาแผ่น
ไปปิ้งบนเตาอินฟาเรด ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 110-130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ตัวอย่างท่ีใช้มอลทิทอลมี
ความช้ืนมากท่ีสุด รองลงมาคือซูโครส ซอร์บิทอล และไซลิทอล อาจเป็นเพราะไซลิทอล และซอร์บิทอลมีจุด
หลอมเหลวที่ 96 และ 100 องศาเซลเซียส (Embuscado และ Patil, 2001) ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีต่ ากว่า ส่งผลให้
พันธะไฮโดรเจนถูกท าลาย น้ าระเหยออก เมื่อน าไปอบต่อท่ีอุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 120 นาที จะเห็นได้
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ตัวอย่างท่ีใช้ไซลิทอล และซอร์บิทอล มีร้อยละของปริมาณความช้ืนน้อยกว่าซูโครสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P≤0.05)  แต่มีค่า aw ตามตารางท่ี 8 ท่ีมากกว่าตัวอย่างท่ี 1(ซูโครส)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  

ตารางที่ 10 คะแนนความชอบโดยเฉล่ียของปลาแผ่นอบกรอบท่ีใช้สารทดแทนความหวาน 
คุณลักษณะ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ลักษณะปรากฏns 7.20±1.069 7.00±1.212 7.12±1.003 7.16 ±0.934 
สีns 6.42±1.144 6.62±1.123 6.70±1.129 6.46±1.164 
กล่ินปลาns 6.08±1.639 6.26±1.575 6.48±1.374 6.60±1.498 
ความกรอบ 7.42a±1.071 6.04b±1.829 6.14b±1.525 7.78a±0.815 
รสหวาน 7.00a±1.125 6.34b±1.394 6.92a±1.192 7.10a±1.147 
รสเค็ม 6.96a±1.124 6.32b±1.421 6.86a±1.125 7.14a±1.125 
ความชอบโดยรวม 6.74ab±1.139 6.10c±1.374 6.50bc±1.374 7.10a±1.233 

หมายเหตุ : ns Means within the same rows were not significantly difference (P>0.05)  
   : a, b Means within the same rows indicated significantly different (P≤0.05) 
จากผลการทดลองตามตารางท่ี 10 พบว่า คะแนนความชอบโดยเฉล่ียทางด้านลักษณะปรากฏ สี และ

กล่ินปลา ของท้ัง 4 ตัวอย่าง มีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ตัวอย่างท่ีใช้ 
ซอร์บิทอลมีคะแนนความชอบด้านรสหวานน้อยกว่าตัวอย่างอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับคะแนนความพอดี (Just About Right) ตามตารางท่ี 11 ท่ีควรปรับรสหวานเพิ่มมากขึ้น รวมท้ัง
คุณลักษณะด้านความกรอบ รสเค็มท่ีควรปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะท่ีตัวอย่างสูตรท่ี 1(ซูโครส) 3(ไซลิทอล) 
และ 4(มอลทิทอล) มีคะแนนความชอบด้าน ความกรอบ รสหวาน และรสเค็ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05)  หากแต่ตัวอย่างท่ี 3(ไซลิทอล) มีคะแนนความชอบด้านความกรอบน้อยกว่าตัวอย่างท่ี 1(
ซูโครส) และ 4(มอลทิทอล) ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวส่งผลให้คะแนนความชอบ
โดยรวมลดลง สอดคล้องกับผลทางกายภาพ ดังตารางท่ี 11 จะเห็นได้ว่ามีค่า Hardness และค่าaw ของ
ตัวอย่างท่ี 2(ซอร์บิทอล)มีค่าสูงท่ีสุด ในขณะท่ี ตัวอย่างท่ี 1(ซูโครส)  และ 4(มอลทิทอล) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่า aw เพิ่มขึ้นจะท าให้ความกรอบลดลง โดยองค์ประกอบ
ของอาหารท่ีมีน้ าตาล จะมีความไวต่อการเปล่ียนแปลงค่า aw มากกว่าองค์ประกอบท่ีไม่มีน้ าตาล เนื่องจาก
น้ าตาลเป็นพลาสติไซเซอร์ท าให้อาหารมีค่า Tg ต่ า นอกจากนี้ น้ าตาลในอาหารยังชอบดูดซับความช้ืนจาก
บรรยากาศท าให้เพิ่มปริมาณพลาสติไซเซอร์ในอาหาร 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวอย่างท่ี 4(มอลทิทอล) มีคะแนนความชอบท่ีใกล้เคียงกับตัวอย่างท่ี 1(ซูโครส) ใน
ทุกๆด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  โดยคะแนนอยู่ในช่วงความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง (6.6 - 7.7) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลของความพอดี ตามตารางท่ี 11 จะเห็นได้ว่า สูตรท่ี 4 อยู่ในเกณฑ์ความพอดีทุกด้าน 
ยกเว้นด้านสี ท่ีควรปรับให้เข้มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลคุณภาพทางกายภาพ ท่ีตัวอย่างใช้มอลทิทอล มีค่า
ความสว่าง (L*) มากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)   ในขณะท่ีตัวอย่างควบคุม(ซูโครส)มีค่าน้อยท่ีสุด 
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เนื่องจากมอลทิทอลจัดเป็นสารในกลุ่มของซูโครสแอลกอฮอล์ ไม่มีหมู่ท่ีเป็นอัลดีไฮด์และคีโตนอยู่  จึงไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) ได้ (Rozzi, 2007 and Lin et al., 2003)   

 

ตารางที่ 11 คะแนนความพอดีของปลาแผ่นอบกรอบท่ีใช้สารทดแทนความหวาน 
ตัวอย่าง คุณลักษณะ Jar 

(%) 
NE 
(n) 

TM 
(n) 

Sum 
(max+min) 

critical ทิศทางใน
การปรับ 

1 (ซูโครส) สี 54 23 0 23 17 เพิ่มข้ึน 
 กล่ินปลา 64 9 9 18 14 ไม่ปรับ 
 ความกรอบ 96      
 รสหวาน 84      

 รสเค็ม 80      
2 (ซอร์บิ

ทอล) 
สี 70      

 กล่ินปลา 56 9 13 22 17 ไม่ปรับ 
 ความกรอบ 56 18 4 22 17 เพิ่มข้ึน 
 รสหวาน 62 16 3 19 15 เพิ่มข้ึน 
 รสเค็ม 62 16 3 19 15 เพิ่มข้ึน 

3 (ไซลิทอล) สี 72      
 กล่ินปลา 58 12 9 21 16 ไม่ปรับ 
 ความกรอบ 56 15 7 22 17 ไม่ปรับ 
 รสหวาน 80      
 รสเค็ม 74      
4 

(มอลทิทอล) 
สี 60 20 0 20 15 เพิ่มข้ึน 

 กล่ินปลา 48 6 20 26 19 ลดลง 
 ความกรอบ 90      
 รสหวาน 76      
 รสเค็ม 72      

หมายเหตุ : ค่า Max มีค่ามากกว่าค่าวิกฤตจากตาราง แสดงว่าความถ่ีของระดับ NE และ TM มีความแตกต่าง   
  ต้องปรับปรุงคุณลักษณะนั้น โดยหากค่า Max มาจาก NE ให้ปรับคุณลักษณะนั้นเพิ่มข้ึน หากค่า  
  Max มาจาก TM ให้ปรับคุณลักษณะนั้นลดลง 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ในการผลิตขนมขบเค้ียวท่ีมีส่วนผสมของเนื้อปลา สามารถใช้มอลทิทอลแทนซูโครสได้ท้ังหมดโดยไม่
ส่งผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมี แต่การใช้ไซลิทอล และซอร์บิทอลเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืน
แก่ตัวอย่าง กลับส่งผลเสียต่อคุณลักษณะด้านความกรอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีผู้บริโภคให้เป็นส่ิงส าคัญขั้น
พื้นฐานของขนมขบเค้ียว จึงไม่เหมาะในการทดแทนในปริมาณท้ังหมด  
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บทคัดย่อ  

 
 การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการ

เสียบแบบใช้เครื่องกับแบบใช้มือปกติ และ ประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ  โดยท า
การออกแบบและพัฒนาจากวัสดุท่ีหาได้ง่ายและราคาไม่แพงในท้องตลาดท่ัวไป ภายนอกเป็นสแตนเลสข
นาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร ภายในบรรจุท่อพีวีซีไว้ 4 แถว สามารถ
จุลูกช้ินได้ 5 ลูก และใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นแม่ค้าขายลูกช้ิน จ านวน 5 คน สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากการทดสอบระยะเวลาเฉล่ียในการเสียบพบว่า การเสียบลูกช้ิน 100 ลูก 
โดยใช้เครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติ เสียบได้เร็วกว่า ซึ่งใช้เวลาเฉล่ีย 15.56 นาที แต่การเสียบโดยใช้มือแบบปกติ 
ใช้เวลาเฉล่ีย 25.26 นาที และจากผลประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบ
ลูกช้ิน อยู่ในระดับดีมาก (Mean =3.93, SD=0.22) 
ค าส าคัญ:  เครื่องเสียบลูกช้ิน กึ่งอัตโนมัติ  เปรียบเทียบ ความพึงพอใจ  

 
Abstract 

 

The Development of a semi-automatic skewer machine has the goal to compare 
skewering speed between manual skewering and machine skewering, and evaluate 
satisfaction with a semi-automatic skewer machine. The machine is designed and 
developed using inexpensive and common materials. The exterior is 20x20x20cm with 4 
rows of PVC pipes that can hold 5 meatballs. 5 meatball sellers living in Amphoe Klong 
Luang, Pathum Thani Province were selected as a sample group (the method was 
purposive sampling). Time average showed that the machine could skewer 100 meatballs 
faster at 15.56 minutes on average, compared to 25.26 minutes on average by hand. 
Evaluation result also revealed that the user was satisfied with the skewer machine, with 
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the highest level of satisfaction in safety, and high satisfaction overall (Mean =3.93, 
SD=0.22) 
Keywords: Skewer Machine, Semi-Automatic, Comparison, Satisfaction 
 
บทน า 

การศึกษาไทย 4.0 เป็นการศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการศึกษา
เพื่อสังคม ท่ีคนท่ีได้รับการศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และกว้างขวาง โดยท่ีไม่ใช่
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นท่ีผ่านมา และการจัดการศึกษาต้องบูรณาการท้ัง
ศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนท่ีสังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมี
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และการพุ่งเป้า
สู่การด ารงชีพได้ด้วยตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
ยุคสมัย ให้ทันต่อการแข่งขันของประชาคมโลก จากแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ฉบับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ 2560 – 2579 ได้การก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “คนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรปรัชญาพอเพียง 
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ท้ังนี้มีวัถุประสงค์หลักส่ีประการ โดยประการแรก เพื่อพัฒนา
ระบบละกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประการท่ีสอง  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถณะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ประการท่ีสาม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประการสุดท้าย เพื่อการน าประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศท่ี
มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง  

ลูกช้ิน (Meatball) เป็นอาหารท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนไทย เนื่องจากเป็นอาหารท่ี
สามารถรับประทานแทนมื้ออาหารหรือเป็นอาหารว่าง ซึ่งอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรดและโปรตีนท่ีมีคุณค่าต่อ
ร่างกาย ลูกช้ินท ามาจากเนื้อสัตว์ล้วน หรือมีส่วนผสมของแป้ง พืช ผัก หลากหลาย แปรรูปมาท าการบดให้
ละเอียดจนเกิดเป็นมวลเหนียว ซึ่งเป็นลักษณะของอิมัลชันได้ดีซึ่งส่วนใหญ่ ได้มาจากเนื้อท่ีถูกบดจนละเอียด  
มีวิธีการผลิตท่ีไม่ยุ่งยากนักสามารถน ามารับประทาน หรือใช้ในการท าอาหารได้หลายอย่าง เช่น ลูกช้ินลวก 
ลูกช้ินปิ้ง ลูกช้ินทอด เป็นต้น คนไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานลูกช้ินปิ้งหรือทอดท่ีมีไม้จับ เพราะสะดวกต่อ
การหยิบมารับประทาน ดังนั้นจึงมีคนคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ในการเสียบลูกช้ิน ท้ังอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติอย่าง
แพร่หลาย เพื่อลดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเสียบลูกช้ินทีละลูก แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วมี
ราคาแพงและเหมาะกับการใช้งานกับปริมาณลูกช้ินจ านวนมาก ซึ่งบางครั้งแม่ค้ารายย่อยไม่มีความ
จ าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ขนาดใหญ่ตามท่ีกล่าวมา จึงเป็นท่ีมาของการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ก ารเสียบลูกช้ิน
กึ่งอัตโนมัติท่ีผลิตขึ้นจากวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีหาได้ง่ายและราคาไม่แพง แต่สามารถน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
เวลาและความปลอดภัยในการใช้งานได้ 
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ภาพที่ 1 ลูกช้ินในท้องตลาด 

วิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) ของของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นวิชาพื้นฐานท่ีบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ ( Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและ
การส่ือสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท้ังหมด 9 
รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรมเป็นฐาน (Active Learning) ให้
ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st   Century Learning Skills) ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้
จากเหตุการณ์ สถานการณ์จริงน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต และเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  ดังเช่น วิชานวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ Innovation and Scientific 
Thinking เป็นวิชาท่ีส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม จากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น หรือราคาไม่
แพง จัดท าเป็นโครงการและน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะความร่วมมือ 
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้แบบผลิตภาพ (Productive Learning) ซึ่ง
สามารถน าไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการเสียบลูกช้ินด้วยเครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติกับวิธีปกติ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ มี 2 ขั้นตอนดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

จากนั้นด าเนินการออกแบบและพัฒนาตามรูปแบบท่ีต้องการ โดยมีข้ันตอนการท าดังนี้  
1.1  ร่างรูปแบบเครื่องเสียบลูกช้ิน นักศึกษาแต่ละคนวาดรูปแบบตามท่ีแต่ละคนคิดว่า

เหมาะสมแล้วน ามาอภิปรายผลว่ารูปแบบใดมีข้อดี ข้อด้อย จุดแข็ง และโอกาส อย่างไรบ้าง 
หลังจากนั้นท าการสรุปและเลือกแบบท่ีทุกคนลงมติร่วมกันว่าเหมาะสม พร้อมท้ังให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบ และขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงจุดท่ีบกพร่องต่อไป 
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                          ภาพที่ 2 การออกแบบเครื่องเสียบลูกช้ิน 
 

1.2 น ารูปแบบท่ีได้มาสังเคราะห์เรื่องส่วนประกอบ วัสดุ อุปกรณืท่ีจะต้องใช้ เช่น ขนาดส
แตนเลส ท่อพีวีซี ยางเสริมขอบ กาวเย็น อุปกรณ์ประกอบ ท าการค านวนงบประมาณ
และจัดซื้ออุปกรณ์ 

1.3 ประกอบเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ โดยมีวิธีการดังนี้ 
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                          ภาพที่ 3 การประกอบเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 

1.3.1 น าฝาปิดท่อจ านวน20ช้ิน มาวางบนแผ่นกระจก เพื่อวัดขนาดกระจกให้มีขนาดพอดีกับ
ฝาท่อท่ีใช้เป็นฐาน จากนั้นจึงตัดกระจกออกมาเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้าง 20
ซม. ยาว 20 ซม. 

1.3.2 น าท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วมาตัดเป็นท่อน โดยใช้เครื่องเจียร์ตัด  ท่อนนึงมีความยาว 16 
เซนติเมตร  รวมท้ังส้ินจ านวน 20 อัน และน าท่อท้ังหมดไปล้างท าความสะอาด 

1.3.3 น าท่อท่ีล้างท าความสะอาดแล้วนั้น จ านวน 20 อัน มาเสียบลงในฝาท่อท้ังหมด20ช้ินท่ีได้
ใช้วางเป็นฐานบนแผ่นกระจก เพื่อจะใช้วัดอีกว่ากระจกท่ีจะตัดมาเป็นแผ่นประกบ
ล้อมรอบท้ังส่ีด้านจะมีความสูงท่ีเท่าไหร่ จึงจะพอดีท่ีจะตัดกระจกอีกแผ่นส าหรับปิดด้าน
บนสุด 

1.3.4 เมื่อวัดความสูงของขนาดกระจกจากการใช้ท่อ16เซนติเมตรนั้นแล้ว ก็ท าการตัดกระจก
เป็นแผ่นท้ังหมดส่ีแผ่น โดยแผ่นประกบด้านนึงมีความกว้างท่ี 20 ซม. และความสูงท่ี 20 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

718 
 

ซม. (จ านวน 2 แผ่น) และแผ่นประกบอีกด้านมีความกว้างท่ี 20 ซม. และความสูงท่ี 20 
ซม. (จ านวน 2 แผ่น) จากนั้นจึงยิงปืนกาวปิดประกบกัน ให้เป็นทรงกล่อง 

1.3.5 น าฝาปิดท่อท่ีวางเป็นฐานท้ัง 20 ช้ินนั้นมายิงปืนกาวให้แน่นเพื่อติดกับฐานกระจก
ด้านล่าง 

1.3.6 น าตัวต่อตรงอย่างหนาขนาดมาตัดแบ่งครึ่งเพื่อน าไปล็อกบริเวณบนสุดของท่อยาว16
เซนติเมตร เนื่องจากมันมีช่องว่างระหว่างท่อท้ัง 20 ท่อ อาจท าให้เมื่อเวลาเทลูกช้ินลงไป 
ไม่ลงไปตามท่อท่ีได้วางไว้ 

1.3.7 น าท่อพีวีซีขนาด 4 หุน จ านวน 20 อันมายิงปืนกาวแล้วน าหย่อนลงไปในท่อท้ัง 20 ท่อ 
เพื่อท าให้เมื่อเสียบไม้ลูกช้ินลงไปแล้ว ลูกช้ินท้ัง 5 ลูกจะติดกันกับไม้ ไม่หลุดจากไม้  

1.3.8 ตัดแผ่นกระจกเพื่อน ามาท าเป็นฝาปิดด้านบน โดยมีขนาดความกว้างท่ี 16เซนติเมตร 
และความยาวที่ 21 เซนติเมตร จากนั้นน าปากกามาแต้มจุดเป็นวงกลมเพื่อให้ตรงกับช่อง
ท่อพีวีซีท้ัง 20 ท่อ แล้วก็น าสว่านมาเจาะรูให้กว้างพอเหมาะท่ีจะเสียบไม้ลูกช้ินลงไปโดย
ท่ีตอนเปิดฝาขึ้นจะไม่ท าให้ไม้เบ้ียว ซึ่งอาจมีผลท าให้ลูกช้ินเสียรูปทรงได้ 

1.3.9 น าอะลูมิเนียมมาตัดตามด้านประกบของขนาดกระจกท่ีเป็นทรงกล่อง และตัดตามขนาด
ของฝาปิดและยิงปืนกาวทาบไว้ 

ขั้นตอนท่ี 2 น าเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโมติท่ีด าเนินการพัฒนาแล้วไปประเมินผลความพึงพอใจ 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นแม่ค้าขายลูกช้ิน จ านวน 5 คน สุ่มแบบเจาะจง ในอ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
2.2 เครื่องมือท่ีใช้แบบวัดระยะเวลา และแบบประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ 3

ท่าน ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ท าการตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 
0.73 แล้วน าไปใช้ 

2.3 การวิเคราะห์ผล จากสถิตค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบมาตรฐาน 
ผลการวิจัย 

การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติของนักศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีผลการวิจัยดังนี้ 

1.  การออกแบบและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ ได้รูปทรงส่ีเหล่ียมรูป
ลูกบาศก์ ขนาด 20x20x20 เซนติเมตร สามารถบรรจุลูกช้ินได้ครั้งละ 20 ลูก ประกอบด้วย 4 แถว แถวละ 
5 ลูก ดังภาพ 
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                                    ภาพที่ 4 เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 
 

2. ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบเวลาเฉล่ียในการเสียบลูกช้ินด้วยเครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติกับ
เสียบวิธีปกติ    

      ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเวลาเฉล่ียในการเสียบลูกช้ิน จ านวน 100 ลูก 
รายการ เสียบด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ (นาที) เสียบด้วยมือปกติ (นาที) 

แม่ค้า คนท่ี 1 
แม่ค้า คนท่ี 2 
แม่ค้า คนท่ี 3 
แม่ค้า คนท่ี 4 
แม่ค้า คนท่ี 5 

14.30 
18.35 
13.22 
16.54 
15.38 

26.20 
26.44 
23.00 
27.52 
23.16 

            เวลาเฉล่ีย(นาที) 15.56 25.26 
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาเฉล่ียในการเสียบลูกช้ินด้วยเครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติ

กับเสียบวิธีปกติของแม่ค้าท้ัง 5 คน พบว่าอัตราความเร็วต่อระยะเวลาในการเสียบ 100 ลูก  เสียบโดยเครื่อง
เสียบกึ่งอัตโนมัติได้เวลาเฉล่ีย 15.56 นาที ส่วนการเสียบลูกช้ินด้วยวิธีปกติได้เวลาเฉล่ีย เท่ากับ 25.26 นาที 
จะเห็นได้ว่าเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ สามารถเสียบได้ไวกว่า ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของแม่ค้าท่ีมีต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 
ตารางที่ 2  แสดงผลประเมินความพึงพอใจของแม่ค้าท่ีมีต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความเหมาะสม 
1. รูปทรง 
2. การใช้งาน  
3. คุณภาพ ความทนทาน 
4. ความแม่นย า 
5. ความปลอดภัย 

3.49 
3.68 
4.05 
4.57 
4.59 

0.28 
0.23 
0.33 
0.25 
0.31 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

                                                 รวม 3.93 0.22 มาก 
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จากตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจของแม่ค้าท่ีมีต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อรายการความปลอดภัยมีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 4.59, SD. = 
0.31) และเมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93, SD. = 0.22) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
               การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติของนักศึกษา ในรายวิชานวัตกรรมและการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีสรุปได้ดังนี ้

1. การออกแบบและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ ได้รูปทรงส่ีเหล่ียมรูปลูกบาศก์ 
ขนาด 20x20x20 เซนติเมตร สามารถบรรจุลูกช้ินได้ครั้งละ 20 ลูก ประกอบด้วย 4 แถว แถวละ 5 ลูก มี
น้ าหนักเบา กระทัดรัด สามารถพาได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองศักด์ิ รวมสุข, เสกศักด์ิ  ชัย
พรมมา และอัครวัฒน์ สุยะวงค์ (2555) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องเสียบลูกช้ิน มีขนาด 1120  x 800 x 
1602 มิลลิเมตร ท างานด้วยระบบนิวเมติกส์ ใช้กระบอกสูบนิวเมติกส์ จ านวน 4 กระบอกสูบ เป็นต้นก าลัง 
โดยได้ออกแบบลักษณะการควบคุมการเสียบลูกช้ิน เป็น 2 แบบคือ การควบคุมแบบอัตโนมัติและ
กึ่งอัตโนมัติ การท างานของเครื่องเริ่มจากใส่ลูกช้ินลงในถังบรรจุลูกช้ินและใส่ไม้เสียบลงในกล่องบรรจุไม้
เสียบ ชุดรางล าเลียงลูกช้ินจะล าเลียงลูกช้ินไปยังบล็อกลูกช้ินและชุดจ่ายไม้เสียบจะจ่ายไม้เสียบให้กับชุดรับ
ไม้เสียบ จากนั้นชุดบล็อกลูกช้ินจะหมุน 90 องศา พร้อมกับชุดดันไม้เสียบจะดันไม้เสียบเข้าหาลูกช้ินแล้ว
บล็อกลูกช้ินจะหมุนอีก 90 องศา ปล่อยลูกช้ินท่ีถูกเสียบตกลงสู่สายพานล าเ ลียงเพื่อล าเลียงลูกช้ินไปสู่
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ ลูกช้ินท่ีใช้ในการทดลองนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 - 30 มิลลิเมตร เครื่องท าการ
เสียบลูกช้ินนาทีละ 10 รอบ รอบละ 3 ไม้ไม้ละ 4 ลูก ท าการทดลองจ านวน 10 ครั้งเพื่อหาค่าเฉล่ียของการ
เสียบเพื่อน าไปค านวณหาประสิทธิภาพการเสียบลูกช้ินต่อไปจากผลการทดสอบพบว่าเครื่องเสียบลูกช้ินมี
ค่าเฉล่ียการเสียบลูกช้ินได้ 28 ไม้ต่อนาทีหรือเทียบเท่ากับค่าประสิทธิภาพการเสียบลูกช้ิน 80.9 % 

2. การเปรียบเทียบเวลาเฉล่ียในการเสียบลูกช้ินด้วยเครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติกับเสียบวิธีปกติ   พบว่า
อัตราความเร็วต่อระยะเวลาในการเสียบ 100 ลูก  เสียบโดยเครื่องเสียบกึ่งอัตโนมัติได้เวลาเฉล่ีย 15.56 นาที 
ส่วนการเสียบลูกช้ินด้วยวิธีปกติได้เวลาเฉล่ีย เท่ากับ 25.26 นาที จะเห็นได้ว่าเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ 
สามารถเสียบได้ไวกว่า ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี บุตรเสน่ห์, รัฐ อเนกบุณย์ 
(2554) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องเสียบลูกช้ินโดยท่ีเครื่องเสียบลูกช้ิน มีความสามารถในการเสียบลูกช้ิน 
10 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที พบว่าเครื่อง เสียบลูกช้ินมีประสิทธิภาพการเสียบลูกช้ินโดยเฉล่ีย 26 ไม้ต่อนาที หรือ
เท่ากับ 68.6 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนท่ีเครื่องสามารถเสียบลูกช้ินได้ท้ังหมดภายในเวลา 1 นาที  

3. ผลประเมินความพึงพอใจของแม่ค้าท่ีมีต่อเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติ  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อรายการความปลอดภัยมีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 4.59, SD. = 0.31) เนื่องจาก
การเสียบลูกช้ินโดยใช้ไม้แหลมบวกกับการแข่งกับเวลา ท าให้ เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เครื่องเสียบลูกช้ิน
กึ่งอัตโนมัติจึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ และเมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.93, SD. = 0.22) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุศพรชณะ ศรีโสภา, นฤมล สีหบุตร (2559)  ได้
ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเสียบและบั้งลูกช้ิน ท่ีสามารถท างานได้จริงและมีคุณภาพดีประดิษฐ์ขึ้นโดยตระหนักถึง
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในการด ารงชีวิต เพื่อลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน การเสียบและบั้งลูกช้ินด้วยอุปกรณ์สามารถเสียบและบั้งลูกช้ินได้เร็วกว่าการเสียบ และบั้งลูกช้ิน
ด้วยมือ ด้วยเวลาเฉล่ีย 2.35 นาทีต่อกิโลกรัม และผู้ประกอบอาชีพขายลูกช้ินมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์
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ช่วยเสียบและบั้งลูกช้ินท้ังในภาพรวมและรายด้าน ในระดับมากท่ีสุด โดยพึงพอใจด้านคุณค่าและ ความคิด
สร้างสรรค์ของส่ิงประดิษฐ์มากสุด (Mean= 5) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพและภาพรวมของส่ิงประดิษฐ์ 
(Mean = 4.80)  

 
          ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

           รูปแบบของเครื่องเสียบลูกช้ินกึ่งอัตโนมัติท่ีผลิดขึ้นใช้ได้กับลูกช้ินท่ีมีขนาดกลมเท่านั้น ดังนั้นควร
ปรับให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งลูกช้ินท่ีได้รับความนิยมมีขนาดและรูปแบบท่ีแตกต่าง
กัน ส าหรับขนาดของเครื่องเสียบลูกช้ินอัตโนมัติสามารถเพิ่มขนาดแถวเพื่อเพิ่มจ านวนลูกช้ินได้มากขึ้น และ
เรื่องการท าความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งาน ควรมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับท่อพีวีซีโดยเฉพาะ เพื่อให้ถูก
หลักอนามัยต่อผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ  
   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะท่ี 2   มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เพื่อทดลองและเพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
ด าเนินงานทดลองสอนต้ังแต่ เดือนพฤศจิกายน  พ  .ศ  . 2560 ถึง เดือนมกราคม พ  .ศ  . 2561  เครื่องมือท่ีใช้ 
คือ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส าหรับอาจารย์และส าหรับนักศึกษา และ
แบบวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประเมิน จ านวน 5 คน ได้ค่า IOC  0.80  สถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบ คือ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า  ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส าหรับอาจารย์ อยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.42  ,S.D. = 0.69)  ส าหรับนักศึกษา 
อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.90  ,S.D. = 0.69   ( และผลการวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.05 ,S.D. = 0.27) 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน อัตลักษณ์ 
 

Abstract 
 The Teaching-Learning Model to develop for student of Identity of Faculty 

of Technical Education of Rajamangala University of Technology Krungthep  )Phase 2  (The 
purposes of this study were  1 ( to develop teachers in the Faculty of Technical Education 
to teach and develop the students according to the Faculty of Technical Education 
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Identity  2  ( to study the teaching-learning model developed for student of Identity of 
Faculty of Technical Education of Rajamangala University of Technology Krungthep   3  ( to 
evaluate the teaching-learning model developed for student of Identity of Faculty of 
Technical Education of Rajamangala University of Technology Krungthep.  The samples 
were students in Technical Education. Experimental teaching Since November 2017 to 
January 2018. The research instrument used were 1 ( the evaluation form of instructional 
management for teachers  and student  that developed the learners according to the 
Faculty of Technical Education Identity and 2 ( The Technical Education identity 
measurement Rajamangala University of Technology Krungthep  There are 5 experts in 
teaching and learning management scale with Index of     item-objective congruence  )IOC( 
= 0.80. The statistics used in the experiment were mean, standard deviation and 
percentage. The results of the evaluation form of instructional management for teachers 
that Developed the learners according to the Faculty of Technical Education Identity at 
the high level (x̄  = 4.42, S.D. = 0.69)  and at the high level (x̄  = 3.90, S.D. = 0.69) for the 
results of the student. And the results of Technical Education identity measurement. 
Rajamangala University of Technology Krungthep At the high level (x̄  = 4.05, S.D. = 0.27) 
Keywords : Teaching-Learning, Model, Identity
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บทน า 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการผลิตครู ได้ก าหนดในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การปฏิรูประบบและรูปแบบ

การผลิตครู ให้ด าเนินการ จัดท าแผนการผลิตครูท่ีสัมพันธ์กับแผนการใช้ครูในระดับชาติอย่างชัดเจน และ
สัมพันธ์กับแนวโน้มความต้องการครูประเภทต่าง ๆ ของประเทศ เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้
สถาบันผลิตครู เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันผลิตครูให้ได้มาตรฐานในระดับสากล  วาง
ระบบการจัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาครู ปรับระบบและรูปแบบการผลิตครูให้เหมาะสมกับการใช้งานครูใน
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา ก าหนดแนวทางการเตรียมครูก่อนเข้าประจ าการ เพื่อให้ได้ครูดี มี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีจ าเป็น พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์และประเมินตัวเลขการขาดแคลนแรงงานของประเทศ
ไทยว่าขณะนี้ก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันความ
ต้องการทางด้านแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  )ไทยรัฐ , 2559 (1 ซึ่งสะท้อนปัญหาว่าการ
ผลิตแรงงานในสายอาชีพ โดยเฉพาะสายช่างยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ระยะท่ีผ่านมาภาครัฐให้
ความส าคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสายสามัญศึกษาเป็นหลัก จึงท าให้สายอาชีวะ
ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ และการท่ีผู้เรียนไม่ทราบถึงประโยชน์และข้อดีในการเลือกเรียนด้านอาชีพ 
ส่งผลให้จ านวนผู้ท่ีสนใจในด้านการเรียนทางด้านสายอาชีพลดน้อยลง ซึ่งจากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศหรือ TDRI ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานอาชีวะจ านวนมากใน
ตลาดแรงงาน  โดยได้ประเมินว่าสังคมเศรษฐกิจไทยมีความต้องการก าลังแรงงานสายอาชีวะปีละประมาณ 4 
แสนคน แ ต่มีนั ก เรี ยน ใน ระบบอยู่ เ พี ย ง  2.8 แสนคน เ ท่านั้ น   (อ้ า งถึ ง  สุ ริ ย า  ฆ้ อ ง เ สน าะ  ,
http://library 2 . parliament.go.th/ eBook/content-issue/ 2558 / hi 2558-037 . pdf   ,สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ, ม  .ป .ป (. 2  ปัญหาท่ีเกิดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ คนเก่ง คนดี ไม่นิยมเป็นครู และขาดแคลนสาขาครูใน

วิชาเฉพาะ ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต ) 5 ปี  (คณะครุศาสตร  ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก็ประสบ

ปัญหาผู้สมัครเข้าเรียนจ านวนลดลง และได้บุคคลเข้าศึกษาต่อ จากการคัดแบบไม่เลือกเข้าศึกษาต่อ  )สาธิต 
พุทธชัยยงค์ , 2559.(3 

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ีเน้นการปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาครูช่าง ต้อง
ด าเนินการท้ังระบบกับอาจารย์ทุกคน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบให้
นักศึกษามีจิตส านึกความเป็นครู และปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของนักศึกษาได้ และต้องสร้างนักศึกษาให้มี
ทักษะครอบคลุมท้ังพุทธิพิสัย  )Cognitive  Domain ( ทักษะพิสัย  )Psychomotor Domain ( และจิตพิสัย 
)Affective Domain(  พื้นท่ีในโรงงาน หรือโรงฝึก ต้องสะอาด เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย 

รูปแบบการจัดการเรียนสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตาม อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระยะท่ี 2 นี้  เป็นการปลูกจิตส านึกความเป็นครูช่าง
แก่นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม )สาธิต พุทธชัยยงค์ , 2559.(3 ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน
ต้องก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบให้นักเรียนมีเจตคติ  /กิจนิสัย  สร้างจิตส านึกความเป็นครูช่างต้ังแต่เริ่มการฝึก
ทักษะ โดยคณะฯต้องวางแผนงาน การใช้โรงฝึกงาน พัฒนาหลักสูตร จัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอ ซึ่งเป็น
แนวทางในการด าเนินงานผลิตและพัฒนาครู ต่อไป )วรพจน์ ศรีวงษ์คล,  2559.(4   
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หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
ความเป็นครูช่าง เช่ียวชาญท้ังในวิชาชีพครูและวิชาชีพช่าง สามารถน าความรู้ท่ีศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในงานอาชีพ และการด ารงชีวิต สอดคล้อง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ได้  ดังนั้นในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระยะท่ีสอง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ในด้านคุณลักษณะผู้สอนตามรูปแบบฯ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม
ของผู้สอน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน จากนั้น
จะทดลองและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใน
ด้านคุณลักษณะผู้สอนตามรูปแบบฯ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของผู้สอน 
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 2. เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 3. เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and 
Developmen) ได้แบ่งการน าเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบเครื่องมือ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่   
 1. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ส าหรับอาจารย์) 
 2. แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ส าหรับนักศึกษา) 
 3. แบบวัดแบบวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 
 วิธีการด าเนินงาน 
        1. พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 1.1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และแผนการเรียน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีบูรณาการร่วมระหว่างวิชาชีพช่างและวิชาชีพครู 
เพื่อจัดท าแผนการสอนท่ีพัฒนาอัตลักษณ์ครูช่าง คือ รายวิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ 3 -
136-402 (Workshop Teaching for Industrial Engineering)  ด้วยเป็นรายวิชาทฤษฎีและมีทักษะการ
ปฏิบัติบนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  จึงถูกก าหนดให้น าไปทดลองเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
        1.1.1 มีค าอธิบายรายวิชา ท่ีก าหนดสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ ไว้
ในโครงการสอนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
        1.1.2 รายวิชาท่ีก าหนดใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โดย ค านึงถึง
บทบาท หน้าท่ี ความปลอดภัยในการท างาน การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมด้วย 
 1.2 พัฒนาโครงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และจัดท า มคอ. 3 
       1.2.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา จัดท าร่างโครงการสอน ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนการเรียน และเอกสารประกอบการสอน 
       1.2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเช่ือมโยงของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์ครูช่างดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์

ครูช่าง 
องค์ประกอบ 
ด้านความรู้ 

อัตลักษณ์ครูช่าง 
ด้านวิชาชีพครู ด้านวิชาชีพช่าง 

หน้าท่ี บทบาท -รู้หน้าท่ี บทบาทด้านวิชาชีพครู -รู้หน้าท่ี บทบาทด้านวิชาชีพช่าง 
เครื่องมือ อุปกรณ์ -รู้วิธีใช้ 

-รู้วิธีเก็บ 
-รู้วิธีดูแลรักษา 

-รู้วิธีใช้ 
-รู้วิธีเก็บ 
-รู้วิธีดูแลรักษา 

ความปลอดภัย -รู้เรื่องความปลอดภัย 
-รู้วิธีรักษาความปลอดภัย 
-รู้วิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 

-รู้เรื่องความปลอดภัย 
-รู้วิธีรักษาความปลอดภัย 
-รู้วิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย 
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องค์ประกอบ 
ด้านทักษะ 

อัตลักษณ์ครูช่าง 
ด้านวิชาชีพครู ด้านวิชาชีพช่าง 

หน้าท่ี บทบาท -ปฏิบัติการสอนวิชาทฤษฎี 
-ปฏิบัติการสอนวิชาปฏิบัติ 

-ปฏิบัติการทางทฤษฎี 
-ปฏิบัติการทางปฏิบัติ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ -ใช้ถูก 
-ใช้เป็น 
-ใช้คล่อง 

-ใช้ถูก 
-ใช้เป็น 
-ใช้คล่อง 

ความปลอดภัย -ใช้เครื่องมือด้านครูเป็นไปตามข้ันตอน 
-เก็บรักษาเครื่องมือด้านครูเป็นไปตาม
ขั้นตอน 
-ดูแล รักษาเครื่องมือด้านครูเป็นไป
ตามข้ันตอน 
 
 

-ใช้เครื่องมือด้านช่างเป็นไปตามข้ันตอน 
-เก็บรักษาเครื่องมือด้านช่างเป็นไปตาม
ขั้นตอน 
-ดูแล รักษาเครื่องมือด้านช่างเป็นไปตาม
ขั้นตอน 

องค์ประกอบ 
ด้านเจตคติ 

อัตลักษณ์ครูช่าง 
ด้านวิชาชีพครู ด้านวิชาชีพช่าง 

หน้าท่ี บทบาท -มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
-มีความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 
-ถ่ายทอดทัศนคติท่ีดีในงานอาชีพ 
-ท าตนเป็นแบบอย่างในงานอาชีพ 

-มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพช่าง 
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
-มีความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 
-ถ่ายทอดทัศนคติท่ีดีในงานอาชีพ 
-ท าตนเป็นแบบอย่างในงานอาชีพ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ดูแล บ ารุงรักษาได้ตามบอก 
เต็มใจดูแล บ ารุงรักษาได้ 
เห็นคุณค่าในการดูแลรักษา 

ดูแล บ ารุงรักษาได้ตามบอก 
เต็มใจดูแล บ ารุงรักษาได้ 
เห็นคุณค่าในการดูแลรักษา 

ความปลอดภัย -ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้ท้ัง
ต่อหน้าและลับหลัง 
-ถ่ายทอดการรักษาความปลอดภัย
ให้กับบุคคลอื่นได้ 
-ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
รักษาความปลอดภัยได้ 

-ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้ท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง 

-ถ่ายทอดการรักษาความปลอดภัยให้กับ
บุคคลอื่นได้ 
-ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษา
ความปลอดภัยได้ 

 
       1.2.3 จัดท า มคอ.3 รายวิชาท่ีท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
 1.3 จัดการเรียนการสอนและประเมินอัตลักษณ์ท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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       1.3.1 ด าเนินการสอนตามรายวิชาท่ีก าหนด โดยก าหนดเวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ต้ังแต่ สัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง สัปดาห์ท่ี 10 ของเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561  
       1.3.2 ประเมินอัตลักษณ์นักศึกษา โดยใช้แบบวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีสร้างขึ้นโดยการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ครู  
       1.3.3 นักศึกษาท่ีมีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย จากการประเมินผลตามแบบวัดวัดอัตลักษณ์ครูช่าง
ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในภาพรวม ได้ค่าคะแนน 
4.05 (S.D. 0.27) ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเห็นว่า ตนเองมีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ตามอัตลักษณ์ของครูช่าง ในเรื่องบทบาท หน้าท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และความความปลอดภัยอยู่ในระดับ
มาก 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยนักศึ กษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม พบว่านักศึกษามีความเห็นว่าอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ อาจารย์ได้แบ่งเนื้อหาความรู้เพื่อสอน
เป็นส่วนย่อยอย่างเหมาะสม  อาจารย์ได้เรียงล าดับเนื้อหาความรู้เพื่อสอนอย่างเหมาะสม (จากส่ิงท่ีรู้แล้วไป
ยังส่ิงท่ีไม่รู้  จากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก จากส่ิงท่ีเห็นไปยังส่ิงท่ีเล่ือนลอย และจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นไปหา
เหตุผลและกฎเกณฑ์)  อาจารย์จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความสนใจและความต้ังใจเรียนในแต่ละหัวข้อ
ย่อยอาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  อาจารย์จัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์งาน  
อาจารย์จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจารย์สรุปใจความ
ส าคัญของเนื้อหาท่ีจัดการเรียนการสอน  อาจารย์เปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อสังเกตได้ว่านักศึกษา
ว่าเกิดการเรียนรู้ และ/หมดความสนใจในเนื้อหานั้น  อาจารย์เตรียมส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและ
สภาพแวดล้อม  อาจารย์สร้างบรรยากาศและจัดสถานท่ีเหมาะสมในการสอน  อาจารย์ใช้วิธีสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะทักษะเชิงช่างอย่างเหมาะสม  อาจารย์จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  อาจารย์จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาท างานโดยใช้ทักษะปฏิบัติ   อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  อาจารย์ได้สร้างให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นครู
ช่าง 
 2. ผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยอาจารย์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมเป็นผู้ประเมินตนเอง พบว่า อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ อาจารย์ได้เรียงล าดับเนื้อหาความรู้เพื่อสอนอย่างเหมาะสม (จากส่ิงท่ี
รู้แล้วไปยังส่ิงท่ีไม่รู้  จากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก  จากส่ิงท่ีเห็นไปยังส่ิงท่ีเล่ือนลอย และจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นไป
หาเหตุผลและกฎเกณฑ์) อาจารย์ได้สร้างให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นครูช่าง  และอาจารย์จัดการ
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เรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  ในส่วนของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ได้แบ่งเนื้อหาความรู้เพื่อสอนเป็น
ส่วนย่อยอย่างเหมาะสม  อาจารย์จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามีความสนใจและความต้ังใจเรียนในแต่ละ
หัวข้อย่อยอาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  อาจารย์จัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์
งาน  อาจารย์จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจารย์สรุป
ใจความส าคัญของเนื้อหาท่ีจัดการเรียนการสอน  อาจารย์เปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อสังเกตได้ว่า
นักศึกษาว่าเกิดการเรียนรู้ และ/หมดความสนใจในเนื้อหานั้น   อาจารย์เตรียมส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหาและสภาพแวดล้อม  อาจารย์สร้างบรรยากาศและจัดสถานท่ีเหมาะสมในการสอน  อาจารย์ใช้วิธีสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะเชิงช่างอย่างเหมาะสม  อาจารย์จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม  อาจารย์จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาท างานโดยใช้ทักษะปฏิบัติ 
 3 ผลการวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ พบว่า อัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 ด้านความรู้ท้ังในวิชาชีพช่างและวิชาชีพครู คือ นักศึกษามีความรู้ในบทบาท หน้าท่ีด้าน  มีความรู้ใน
วิธีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  มีความรู้ในวิธีเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์  มีความรู้ในวิธีดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์  
มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน  มีความรู้เรื่องวิธีรักษาความปลอดภัยในการท างานและรู้วิธี
แกป้ัญหาความปลอดภัยในการท างาน 
 ด้านทักษะท้ังในวิชาชีพช่างและวิชาชีพครู คือนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการสอนวิชาทฤษฎี วิชา
ปฏิบัติ  มีทักษะในการใช้ ดูแล เก็บรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างคล่องแคล่ว 
และปลอดภัย 
 ด้านเจตคติท้ังในวิชาชีพช่างและวิชาชีพครู คือนักศึกษาสามารถปฏิบัติตาม มีความเต็มใจปฏิบัติท้ัง
ต่อหน้าและลับหลัง สามารถถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในเรื่องกฎ ระเบียบ การดูแล รักษา เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการท างาน  
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท้ังอาจารย์และผู้เรียนมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นั้นท าให้นักศึกษาเป็นผู้มีกิจนิสัย
ท่ีดีในการท างาน และอาจารย์ได้สร้างให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นครูช่างผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและให้ความส าคัญกับการปลูกฝังอัตลักษณ์ครูช่างทุกครั้งท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  ข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งมี 3 
ประเด็น รายละเอียด ดังนี้ 

1 เพื่อพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ความเป็นครูช่างท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งอัต
ลักษณ์ความเป็นครูช่าง คือเป็นผู้ท่ีมีท้ังความรู้ ทักษะ และเจตคติ หลังจากการฝึกอบรม ได้ด าเนินการให้
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อาจารย์ประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเองท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

2 เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการด าเนินการให้อาจารย์วิเคราะห์ 
บทบาท หน้าท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และความปลอดภัย วางแผนการสอนและก าหนดโครงการฝึกทฤษฎี 
ปฏิบัติ และเจตคติการเป็นครูช่าง โดยปลูกฝังอัตลักษณ์ครูช่าง ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติผ่าน
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จากนั้นได้ด าเนินการให้ผู้เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

3 เพื่อประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลังจากการทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้โครงการสอนท่ีสอดแทรก
การปลูกฝังอัตลักษณ์ครูช่างประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติ มาทดลองจัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาแล้ว มีการด าเนินการประเมินผลรูปแบบการสอนด้วยแบบวัดอัตลักษณ์ครูช่างของนักศึกษาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษาทุกคนเห็นว่า ตนเองมีความรู้ มีทักษะ และเจตคติการเป็นครูช่าง ท้ังใน
เรื่องบทบาท หน้าท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
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 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของอาจารย์คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  )ระยะท่ี  2  (  ครั้งนี้ ได้รับทุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญ
พรพงค์ เป็นพี่เล้ียงนักวิจัย ได้รับความกรุณาจากผู้เช่ียวชาญรองศาสตราจารย์ ดร .วรพจน์ ศรีวงษ์คล ท่ีได้ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์รูปแบบและข้อมูล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติ    
งานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

The relationship between the usage of school management team power 
and the motivation of teachers under Pathumthani primary educational 

area office 1. 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับ
การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1            
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 339 คน ท่ีได้จากการสุ่มแบบช้ันภูมิ และสุ่มอย่างง่าย    
ตามสัดส่วนประชากรแต่ละขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ประเด็นท่ีมีระดับมากสูงท่ีสุด คือ อ านาจอ้างอิง รองลงมาคือ อ านาจตามกฎหมาย และน้อยท่ีสุด คือ 
อ านาจการบังคับบัญชา 2) การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมี
ระดับมากสูงท่ีสุด คือ ด้านความส าเร็จของงาน รองลงมา คือ ด้านค่าจ้างหรือเงินเดือน และน้อยท่ีสุด คือ       
ด้านสภาพแวดล้อม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู พบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การใช้อ านาจ การจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
 
 The purposes of the study are mainly for educational purposes as following; 1) The 
power usage level of school management team, 2) The motivation of teachers in order to 
perform their roles under Pathumthani primary educational area office 1, and 3) The 
relationship between the usage of school management team power and the motivation of 
teachers. 
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 The sample group for this thesis is 339 teachers who are teaching under 
Pathumthani primary educational area office 1. The sample was taken by Stratified 
Sampling and Simple Random Sampling measuring by the teachers’ proportion in each 
school. The tools used to analyze data are Percentage, Average, Standard Deviation and 
Pearson Product Moment Correlation.  
 The results showed that the average power usage of school management team 
power is high. The highest point is the reference authority. The second highest point is the 
legal power. The lowest point is the power of command.  The motivation of the teachers 
in order to perform their roles in average is also high. The highest point of the motivation 
is the success of work life. The second highest point of the motivation is the salary. The 
lowest point of the motivation is the environment and the surrounding area in schools as 
the workplace.  The relationship between the usage of school management team power 
and the motivation of teacher collides in the high level statistically significance at .01 
 
Keywords: Power usage and motivation of performing teacher roles 
 
บทน า 
 คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นตัวจักรและ
กลไกท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการให้บรรลุ
ภารกิจท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทคนิค ตลอดจนต้องมีอ านาจเป็น
เครื่องมือในการบังคับบัญชาหรือส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
 อ านาจ ตามความเข้าใจของคนท่ัวไป จะเป็นค าบ่งบอกถึงความรู้สึกในทางลบ ซึ่งหมายถึงความ
เลวร้าย รุนแรง จะมีความรู้สึกต่อต้าน ถ้าถูกคนอื่นใช้อ านาจกับตน แต่ความหมายของอ านาจในองค์กรนั้น  
คือ ความถูกต้องชอบธรรมในการส่ังการให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังได้ อ านาจหน้าท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ส่ังการ และมอบหมายงานให้ผู้อื่น และมีอ านาจในการบริหารใช้ทรัพยากรได้ เพื่อให้การท างานส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารในการจัดการศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และในทางกลับกันหากผู้บริหารสถานศึกษา ไม่รู้จักเลือกใช้อ านาจ ใช้อ านาจ    
ไม่เป็น ไม่เหมาะสมหรือใช้อ านาจตามอารมณ์ของตนเองก็จะท าให้เกิดการต่อต้าน ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดขวัญ
ก าลังใจ และขาดการจูงใจในการท างาน มีผลท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในท่ีสุดจะท า
ให้การจัดการศึกษาประสบความล้มเหลว ในขณะท่ีถ้าหากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และความจ าเป็น ย่อมส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีดี ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกท่ีดี และ  
เต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ความส าคัญของการบริหารงานและปัญหาของการบริหารมีนานัปการ 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ดังนั้นการใช้อ านาจจะต้องควบคู่กับการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้อ านาจในการบริหารงานของผู้บริหาร  และแนวทางเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื่อศึกษาระดับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

2. ระดับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
โดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, P.125) โดยสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และสุ่มอย่างง่าย  (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรแต่ละขนาดของ
โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 339 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษา ทฤษฎ ีหลักการ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวลก าหนดขอบเขตของเนื้อหา เพื่อด าเนินการสร้าง 
เครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

3. น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ควบคุม 
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา 
การใช้ภาษาให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

4. น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
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ด้านเนื้อหาและด้านวัดประเมินผล  จ านวน  5 ท่าน  ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของเครื่องมือ  แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective 
Congruence) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 

5.  น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30 คน  เพื่อตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษาและน าไปหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา  (Alpha Coefficient) ของคอนบราค  (Cronbach, 1970, p.161) พบว่า  ตอนท่ี  2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .954 ตอนท่ี  3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  มีค่าความเช่ือมั่นท่ากับ .967 และมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 
เท่ากับ .981 

6.  ด าเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนน า 
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  
โดยสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย  (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนประชากรแต่ละขนาดของโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 339 คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 

n = 339 

     ท่ี  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X)                   ค่าสถิติ   การแปล 
                                     S.D.          ความหมาย 
     1.  อ านาจการให้รางวัล     4.10       .45        มาก 
     2.  อ านาจการบังคับบัญชา     3.93      .50     มาก       
     3.  อ านาจตามกฎหมาย     4.22      .47     มาก 
     4.  อ านาจอ้างอิง      4.26      .50          มาก 
     5.  อ านาจความเช่ียวชาญ     4.04      .65      มาก 

รวม การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา (X)  4.11         .44     มาก 
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จากตาราง พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.11, S.D.  = .44 ) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
อ านาจอ้างอิง (    = 4.26, S.D.  = .50 ) รองลงมาคือ อ านาจตามกฎหมาย (    = 4.22, S.D. = .47 ) และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ อ านาจการบังคับบัญชา (    = 3.93, S.D. = .50 ) 

 
จากการศึกษาการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย  (    ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังตาราง 

 
n = 339 

     ท่ี  การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู (Y)                   ค่าสถิติ   การแปล 
                                       S.D.             ความหมาย 
     1.  ด้านสภาพแวดล้อม     3.26        .56 ปานกลาง 
     2.  ด้านความส าเร็จของงาน     4.42        .41     มาก 
     3.  ด้านการยอมรับนับถือ     3.93        .38    มาก 
     4.  ด้านความรับผิดชอบ     4.33           .43    มาก 
     5.  ด้านลักษณะของงาน     4.06        .69    มาก 
     6.  ด้านค่าจ้างหรือเงินเดือน     4.35        .34    มาก 
     7.  ด้านโอกาสและความก้าวหน้า    4.14        .79    มาก 
     8.  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล    4.23        .49             มาก 
     9.  ด้านสภาพการท างาน     4.12        .66    มาก 
     10.  ด้านนโยบายการบริหาร     4.10        .53    มาก 

รวม การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู (Y)   4.09        .35    มาก 

  
 จากตาราง พบว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.09, S.D. = .35) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้าน
ความส าเร็จของงาน (    = 4.42, S.D. = .41) รองลงมาคือด้านค่าจ้างหรือเงินเดือน (    = 4.35, S.D.         
= .34) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม (    = 3.26, S.D. = .56)  
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การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดังตาราง 
 
             การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

                     Pearson Correlation       ระดับความสัมพันธ์ 

   อ านาจการให้รางวัล )X1(    .89**               สูง 
   อ านาจการบังคับบัญชา )X2(    .60**      ปานกลาง 
   อ านาจตามกฎหมาย )X3(    .64**      ปานกลาง 
   อ านาจอ้างอิง )X4(     .77**               สูง 
   อ านาจความเช่ียวชาญ )X5(    .84**              สูง 
   การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา )Xtot (  .88**               สูง 
   **มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางพบว่า ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา )Xtot  (มีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ) Ytot  (ในระดับสู ง 
  )r = .88     (เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ อ านาจการให้รางวัล   ) X1   (มี
ความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ) Ytot  (ในระดับสูง    ) r = .89     (รองลงมา คือ อ านาจความ
เช่ียวชาญ   ) X5   (มีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของค รู  )Ytot   (ในระดับสูง    ) r = .84     (อันดับท่ี
สาม คือ อ านาจอ้างอิง ) X4( มีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู )Ytot  (ในระดับสูง  ) r = .77 

( อันดับส่ี คือ อ านาจตามกฎหมาย )X3   (มีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครู   ) Ytot   (ในระดับ
ปานกลาง  ) r = .64   (และคู่ท่ีมีความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ อ านาจการบังคับบัญชา   ) X2   (มีความสัมพันธ์กับการ
จูงใจในการปฏิบัติงานของครู ) Ytot  (ในระดับปานกลาง  ) r = .60  (  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการวิจัย 
     1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้อ านาจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 
2542 ประเทศไทยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษาครั้งใหญ่ เน้นให้มีการกระจายอ านาจลงไปสู่
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจในการคิดตัดสินใจ 
เพื่อท าให้การบริหารสถานศึกษาเกิดความคล่องตัวและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ
ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารต้องผ่านการสอบแข่งขัน การอบรมหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร จึงท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความต่ืนตัวท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รู้จักใช้เทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ใน
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การบริหารจัดการ สอดคล้องกับ แคนเทอร์  )Kanter, 1979, pp. 67-68   (ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต้องใช้
อ านาจเพราะต้องจัดการหร ือบริหาร อ านาจเป็นส่ิงท่ีดี การใช้อ านาจให้เป็น และเกิดประโยชน์เป็นส่วน
ส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์  )2552, 
น.119   (ได้ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ควา ม
เข้าใจถึงหลักการบริหารท่ีดี เช่นเดียวกับยุพา จันทะบุตร  )2553, น . 70-72   (ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เป็นเพราะ 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องการท่ีจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ ช่ืนชม ศรัทธา เกิดความประทับใจ 
เล่ือมใส จึงมีการวางตัวอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามสถานการณ์ท้ังการแต่งกาย การพูดคุย การมีบุคลิก 
ท่ีดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ ประสาน สุขสุคนธ์ )2553, น .64  (ท่ีได้ศึกษาการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต  1 พบว่าการใช้อ านาจ

ของผู้บริหารโรงเรียนท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยี การใช้อ านาจของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือนในการ
พัฒนาโรงเรียน เช่นเดียวกับ กษิภณ ชินวงศ์  )2550, น  .125   (เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงต้องรู้จักน าอ านาจท่ีมีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยช น์สูงสุด 
    1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณา
ภาพรวม พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบัติมาก ยกเว้น ด้านสภาพแวดล้อม มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น สถานท่ีท างาน ห้องท างาน มีความ
เหมาะสมสะดวกสบายน่าอยู่  อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและสะดวกในการใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิลป์ ศรีเรืองไร (2554) ศึกษาปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีปทุมธานี เขต 2 พบว่าปัจจัยจูงใจมีการ
ปฏิบัติอยู่มาก ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านท่ีมีระดับปฏิบัติ       
ปานกลาง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า และด้านสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ ชัญญานุช 
ปิ่นทองค า (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านแรงจูงใจ
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับนับถือ ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า ลักษณะงานและความส าเร็จของงาน แรงจูงใจด้านปัจจัยเกื้อหนุน เรียงล าดับมาก
ไปหาน้อยได้แก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการเงิน 
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    1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการ   
จูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาพรวม     
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากในการบริหารงานผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้อ านาจต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานและ
บุคลากรได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่มีความ
ต่ืนตัวในการท่ีจะพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้  ปรับปรุง เปล่ียนแปลงทัศนคติและแสวงหา
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้อ านาจด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ร่วมงานได้ท างานอย่างเต็มความสามารถ และเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดบรรยากาศและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นปัจจัยท่ีน าสู่ทัศนคติในทางบวก 
เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรงนั่นคือ ความ
ต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตนคือ เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ ส่วนปัจจัยเกื้อหนุนเป็น
ปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีหน้าท่ีป้องกันหรือค้ าจุนไม่ให้เกิดความ
ท้อถอยไม่อยากท างานนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจน าไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ เวอร์เทอร์ และเดวิส (Werther & Davis, 1998) ท่ีกล่าวว่า 
การบริหารงานในองค์กรให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้การจูงใจให้พนักงานท างานด้วยวิธีการต่างๆ 
ดังกล่าวมาแล้ว ผู้บริหารองค์กรสามารถเลือกใช้แรงจูงใจได้ตามสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ กนกวรรณ 
อ่อนศรี (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นเพราะว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจของผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด จึงท าให้ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจท่ีตนเองมีอยู่ในการ
บริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เช่นเดียวกัน ชานน ตรงดี (2551) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
ใช้อ านาจของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างานของ
ครู ท้ังนี้ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพขึ้นอยู่กับผลงาน
และการพัฒนาตนเอง จึงท าให้ผู้บริหารยุคใหม่ท่ีได้รับการอบรมพัฒนา เกิดการปรับปรุง เปล่ียนแปลง
ทัศนคติ แนวคิด ส่งผลถึงพฤติกรรมการท างานท่ีส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และยัง
สอดคล้องกับ ศิรินรัตน์ ปัญญาวงศ์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 1-7 พบว่าการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
และมีมุมมองต่อครูว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน มิใช่ ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจไปใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

740 
 

ทางบวก ท าให้ครูปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด อุทิศเวลาในการท างานด้วย
ความเต็มใจ 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
     2.1 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการใช้อ านาจการให้
รางวัลท่ีมีความสัมพันธ์กับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับสูงท่ีสุด แต่มีค่าเฉล่ียอยู่ในล าดับรอง
สุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  มีการให้รางวัลอย่าง
ยุติธรรมโปร่งใส และสม่ าเสมอ ส าหรับผู้ท่ีมีผลงานเป็นประจักษ์ โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
ส าหรับผู้บริหาร และจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเล่ือมใส ศรัทธาในตัวผู้น า ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ
ตามค าส่ังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ท้ังอาคารสถานท่ี ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุด คือ อ านาจการบังคับบัญชากับการจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู นั่นหมายความว่า การใช้อ านาจการบังคับบัญชา เป็นอ านาจท่ีเกิดจากผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชารับรู้ว่าจะได้รับโทษ ถ้าไม่ยอมท าตามท่ีผู้บริหารต้องการ ซึ่งการปฏิบัติตามนั้นเป็นการปฏิบัติตาม
หน้าท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมากนัก 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ                        
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาท่ีให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น
ตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม ดร.ชัยอนันต์  มั่นคง     
ดร.ลินัฐฎา  กุญชรินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา อาจารย์สุกัญญา  บุญศรี อาจารย์
ประจ าภาควิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ ดร.ลัดดา อิ่มอกใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นผู้เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ทุกท่านท่ีให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และประสานงาน ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ผู้วิจัยตลอดมา ท าให้
การค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีอยู่
ในสากลโลก อันเป็นท่ีพึ่งให้ผู้วิจัยได้มีสติปัญญาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอให้
เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้
แก่ผู้วิจัยจนสามารถท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

742 
 

ประวัตินักวิจัย  
   ชื่อ นามสกุล นายณัฐนันท์ วิริยาธนาโชติ 
  หน่วยงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

743 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย สังเกต อธิบาย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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The Effect of Learning Activities by the Predict Observe Explain Method on 
Science Achievement and Scientific Process Skills of Mathayomsuksa II Students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และเพื่อศึกษาความสามารถด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – 
อธิบาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ระยะเวลาในด าเนินการวิจัยจ านวน 5 สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) แบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เก็บข้อมูลโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขณะกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ค่า
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - 
สังเกต - อธิบาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลการประเมินความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกทักษะอยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์, ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์, ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ท านาย – สังเกต – อธิบาย 

 
Abstract 

 
  The purposes of this research were (1) to compare the achievement and the 
scientific process skills before and after studying science of students, and to study the 
ability of students in scientific process skills studying science of students being taught using 
learning activities by the predict observe explain method. This research is experimental 
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research. The research design of this study was one group pretest–posttest design. The 
samples were from forty Mathayomsuksa II students at Uthaiwittayakhom school in Uthai 
Thani province. The samples were selected by simple random sampling. Duration of the 
study was 5 weeks. The instruments used in the research were (1) lesson plans using 
learning activities by the predict observe explain method, (2) the science achievement test 
(3) the scientific process skill objective test (4) the observations form of scientific process 
skills. Data collected by pretest and posttest and assessing scientific process skills while 
learning activities.  
Data were analyzed using percentage, standard deviation and t-test for dependent 
samples. 
 The research findings were as follows. The students being taught science by using 
learning activities by the predict observe explain method had achievement and the 
scientific process skills a higher score in the posttest at the .05 level of significance, and 
the students had the results of the assessment abilities in scientific process skills in all 
good levels. 
Keyword : Learning activities, achievement of studying science, the ability of students in 
scientific process skills and Predict – Observe - Explain (POE). 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน
ทุกคนท้ังในการด ารงชีวิตประจ าวัน ในงานอาชีพต่างๆ และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชี วิตร่วมกันใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555) 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรพัฒนานักเรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ 
นักเรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความสงสัย เกิดค าถามในส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
รอบตัว มีความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของค าถาม 
สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถส่ือสารค าอธิบาย ข้อมูลและส่ิงท่ีค้นพบจากการ
เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (สสวท., 2555) 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ยังประสบปัญหาบาง
ประการท่ีน่าวิตกกังวล จากผลการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ใน
โครงการวิจัย TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) ของสมาคม
นานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement หรือ  IEA) ในปี 2011 พบว่า ประเทศท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด 
10 ล าดับแรก คือ สิงคโปร์ จีน-ไทเป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ สโลวีเนีย รัสเซีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ
อังกฤษ ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับท่ี 25 โดยมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ 451 คะแนน 
ซึ่งนักเรียนไทยยังประสบปัญหาในการท าข้อสอบแบบเขียนตอบ อธิบาย หรือยกเหตุผลประกอบ ซึ่งเป็น
ข้อสอบท่ีต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้ไปใช้ และข้อสอบท่ีวัดทักษะกระบวนการได้
คะแนนไม่ดีเท่าท่ีควร (สสวท., 2556) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย ( Predict-Observe-Explain  : 
POE) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist)   ซึ่งเป็นวิธีท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการน าเสนอ
สถานการณ์และให้นักเรียนท านายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปล่ียนแปลง หลังจากนักเรียนท านายแล้วก็ให้
นักเรียนสังเกตสถานการณ์ดังกล่าว โดยนักเรียนจะต้องลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิสูจน์เพื่อหาค าตอบ
จากสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึ้น หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนบอกส่ิงท่ีนักเรียนสังเกตได้จากการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยตัวนักเรียนเอง และขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีได้จากการ
ท านายและการสังเกตหรือ  ผลการทดลองท่ีได้ (พนิตานันท์ วิเศษแก้ว, 2553) 
  จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2557  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ีต้องมีการปรับปรุง ได้แก่ สาระท่ี  5  พลังงาน ซึ่งยังมี
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกสาระการเรียนรู้ ( X = 34.66) โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ของระดับประเทศเพียงเล็กน้อย ( X = 30.47)  (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2557)  และจากสภาพการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุทัย
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วิทยาคม ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในปีการศึกษา 2557  ท่ีผ่านมา พบว่าในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสง นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะทักษะการสังเกต การอธิบาย และการสรุปผลการทดลองท่ีเกิดขึ้นจากการท าการทดลอง และ
หลังจากท่ีจัดการเรียนการสอนเรื่องแสงจบไปแล้ว ให้นักเรียนตอบค าถามในแบบฝึกหัดท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เอง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงอธิบายค าตอบได้ไม่ถูกต้องและยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนอยู่  ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่ า 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตัคติวิสต์ โดยน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย - สังเกต - อธิบาย มาใช้ในการจัดกิจกรรม
ว่าจะสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอุทัยวิทยาคมท่ีเรียน เรื่อง แสง ได้อย่างไร และเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต – อธิบาย 
  3. เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – อธิบาย 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต - 
อธิบาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต - 
อธิบาย มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต - 
อธิบาย มีผลการประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกทักษะอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ตามแบบแผนวิจัย One group pretest – posttest design ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้  
        1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
10 ห้องเรียน รวม 391 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรยีนอุทัยวิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
จ านวน 40 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในปีการศึกษา 2558 ได้มากจากการ
สุ่มอย่างง่าย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้บบท านาย – สังเกต – อธิบาย เรื่อง แสง 
ท้ังหมด 5 แผน ใช้เวลาสอน 15 ช่ัวโมง ท่ีผู้เช่ียวชาญประเมินแล้วมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ( X  = 4.58) 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสง เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.26 – 0.68 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.21 – 0.58 และมี
ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.81 
  2.3 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ 0.21 – 0.34  มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.42 – 0.68 และ
มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.80 
  2.4 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้     
  3.1 ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง 
จ านวน 30 ข้อ  30 นาที และวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ 30 นาที แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง แสง ใช้เวลาท้ังส้ิน 15 ช่ัวโมง และสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะกระบวน
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  3.3 เมื่อเสร็จส้ินการสอน ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุดเดียวกับการ
ทดสอบก่อนเรียน แล้วเก็บรวบรวมผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
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  4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
  4.2 เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  
  4.3 ศึกษาคะแนนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง
กับเกณฑ์คะแนนท่ีคาดหวัง โดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต – อธิบาย ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวธิีท านาย - สังเกต – อธิบาย 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t 
สอบก่อนเรียน 40 12.33 3.26 

17.67* 
สอบหลังเรียน 40 23.50 3.00 

    *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  จากตารางท่ี 1  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X  = 23.50) ของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 12.33)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – อธิบาย ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – อธิบาย 

กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t 
สอบก่อนเรียน 40 12.55 3.64 

19.27* 
สอบหลังเรียน 40 21.90 3.56 

    *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางท่ี 2  พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ( X  = 21.90) ของนักเรียน
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย สูงกว่าก่อนเรียน ( X  = 12.55)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - อธิบาย 
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ตารางที ่3  สรุปผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ขณะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย เรื่อง แสง  ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ระดับของคะแนนเฉลี่ยใน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
1 2 3 4 5 

การสังเกต 2.38 2.25 2.50 2.88 2.50 2.50 0.23 83.33 ดี 
การตั้งสมมติฐาน 2.00 2.38 1.88 2.50 2.25 2.20 0.26 73.33 ดี 
การก าหนดและควบคุม
ตัวแปร 

2.50 2.25 2.38 2.13 2.75 2.40 0.24 80.00 ดี 

การทดลอง 2.25 2.63 2.50 2.38 2.63 2.48 0.16 82.50 ดี 
การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

1.13 1.88 2.25 2.00 2.00 1.85 0.43 61.67 ดี 

เฉล่ีย 2.05 2.28 2.30 2.38 2.43 2.29 0.26 76.17 ดี 
S.D. 0.55 0.27 0.26 0.34 0.30 0.27 0.10 9.01  

 จากตารางท่ี 3  พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – 
สังเกต – อธิบาย โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีประเมินโดยครูผู้สอน มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละของคะแนนการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการสังเกต เท่ากับ 83.33  อยู่
ในระดับดี  ด้านทักษะการตั้งสมมติฐานเท่ากับ 73.33  อยู่ในระดับดี  ด้านทักษะการก าหนดและควบคุมตัว
แปรเท่ากับ 80.00  อยู่ในระดับดี   ด้านทักษะการทดลองเท่ากับ 82.50  อยู่ในระดับดี  และด้านทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเท่ากับ 61.67  อยู่ในระดับดี  และค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนการประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมเท่ากับ 76.17  แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย  มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อยู่ในระดับดี   
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – 
อธิบาย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท้ังนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต 
– อธิบาย ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการกระตุ้นให้
เกิดความสนใจ นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความสนุกสนาน ได้แสดงความคิดเห็นและมี
การปรึกษาหารือกันเพื่อหาข้อสรุป มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือสืบค้นหาข้อมูลเพื่อหาค าตอบส าหรับ
น ามาเปรียบเทียบกับค าท านาย นักเรียนทุกคนจะมีส่วนช่วยกันสังเกตผล มีการจดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบความสอดคล้องของส่ิงท่ีได้จากการทดลองกับส่ิงท่ีท านายไว้ นักเรียนจึงเกิดการ
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เช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึ้น
มากกว่าเดิม จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพัชรวรินทร์ เกล้ียงนวล (2556) ท่ีสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  เนื่องจากเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
อาศัยความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมของตน  ขณะเรียนผู้เรียนได้ทดลองและสืบค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง เมื่อสืบค้นหาความรู้ก็จะได้ค าตอบซึ่งผู้เรียนก็ได้เปรียบเทียบความรู้เดิมท่ีมีอยู่กับความรู้ใหม่ท่ีได้รับ
ท าให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับกรีฑา ภูผาดแร่ (2557) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมท านาย – สังเกต – อธิบาย สามารถท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง
ท่ัวถึงได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมตลอดจน
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – 
อธิบาย มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท้ังนี้เป็นเพราะในการท าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาสาสตร์นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาคิดวิเคราะห์เลือกค าตอบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละด้านท่ีนักเรียนได้เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนการใช้ทักษะเหล่านั้น
มาแล้ว เนื่องจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถและความช านาญในการใช้ความคิด
และกระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ การคิดลักษณะนี้เป็นทักษะทางปัญญาซึ่งเป็นการ
ท างานของสมอง   (สุภาพร  แหลมแก้ว. 2556)  ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนการใช้ทักษะเหล่านี้มาเป็นอย่างดี 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – อธิบาย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาสาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ทักษะด้านต่างๆ จึงส่งผลให้นักเรียนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอัครวิชช์  เชิญทอง (2555) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยกลวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย ร่วมกับกลวิธี
เดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .01  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต้องการ
ส ารวจแนวคิดในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการ
เรียนรู้ในบทปฏิบัติการ  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย - สังเกต - 
อธิบาย มีผลการประเมินความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียโดยรวมท้ัง 5 ทักษะ 
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อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 70.16)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3  ท้ังนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีท านาย - สังเกต – อธิบาย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการท านาย นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพยากรณ์หรือ
การตั้งสมมติฐานเพื่อคาดเดาค าตอบ และในการหาค าตอบนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติการทดลองซึ่งต้องใช้
ทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร และในขั้นตอนสุดท้ายนักเรียน
จะต้องอธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างของค าตอบท่ีได้จากการทดลองกับส่ิงท่ีท านายไว้ เป็นการฝึก
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนของการท ากิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดความช านาญและความเข้าใจ
ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น จึงส่งผลให้มีคะแนนผลการประเมิน
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียโดยรวมท้ัง 5 ทักษะ อยู่ในระดับดีทุกทักษะ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนวรรณ ภูผาดแร่ (2556) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมท านาย – สังเกต – อธิบาย มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมท้ัง 4 ทักษะ (ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการ
ต้ังสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป) อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 
75.19) เนื่องจากการจัดกิจกรรมมีปฏิบัติการทดลองจริง มีการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดลองท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนในด้านต่างๆ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล เจือจันทร์ (2558) พบว่า เมื่อจัดการเรียนรู้แบบท านาย – สังเกต – อธิบาย 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น โดยนักเรียนมี
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  ทุกทักษะ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ี
หลักสูตรสถานศึกษาต้ังไว้ โดยนักเรียนสามารถท านาย ต้ังสมมติฐาน วางแผนการทดลอง สรุปและวิเคราะห์
ผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย เหมาะกับการจัดกิจกรรมท่ีต้องมี
การลงมือท าการทดลองเพื่อหาค าตอบ จะให้ผลการเรียนรู้ ท่ีดีมากกว่าการก าหนดสถานการณ์ท่ีไม่มีการ
ปฏิบัติการทดลอง 
 2. ควรท าการวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย ผสมผสานกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้
มีโอกาสได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรท าการวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย กับเนื้อหาอื่น 
หรือสาระการเรียนรู้อื่นๆ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

752 
 

 4. ควรท าการวิจัยท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย ต่อทักษะด้าน
อื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการวิจัย
เชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-experimental research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One 
group pretest-posttest design) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
โมเดลซิปปา  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   วิชาหลักการจัดการเรียนรู้  ช้ันปีท่ี 3 โดย
วิธีการจับฉลาก  1 ห้องเรียน จ านวน 26 คน สร้างโดยผู้วิจัยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ  (t – test)  

ผลการวิจัยพบว่า   
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการคิดวิเคราะห์รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ABSTRACT 

 This research aims 1) to compare the pretest and posttest of learning 
achievement of undergraduate students who were treated by using CIPPA model, and 2) 
to compare the pretest and posttest of analytical thinking ability of undergraduate 
students who were treated by using CIPPA model. The sampling in this research were the 
26 Third year undergraduate students of the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat 
University who enrolled in Learning Management course in the first semester of Academic 
Year 2560 which used the Cluster random sampling technique. Research tools were 1) 
CIPPA model learning management plans, 2) pretest and posttest of learning achievement, 
and 3) the test of analytical thinking ability which created by researcher.  The statistics 
which used to interpret were Mean, Stand Deviation (S.D.), and t – test for dependent 
sample 

The study revealed as follow: 
1. The post-test of academic achievement of the third year students who were 

taught by CIPPA model was observed increasingly, comparison to the pre-test, as a 
statistically significant at .05.  

2. The post-test of analytical thinking ability on Principle of learning of the third 
year students who were taught by CIPPA model was demonstrate increasingly, 
comparison to the pre-test, as a statistically significant at .05.  
 

 ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

1. บทน า 

    การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพียบพร้อมท้ังความรู้ 
ความสามารถ และสติปัญญา ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนวิธีการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เกิดการคิด   การแก้ปัญหา และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ใน เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้ สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  และเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาครุศาสตร์และสาขา
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ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)  โดยมุ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ของสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ จ านวน 6  ด้าน  ซึ่งในด้านท่ี 2 กับด้านท่ี 4 เกี่ยวกับเรื่องความรู้ บัณฑิตต้องมี
ความรู้ ในด้านความรู้ ท่ัวไป วิชาชีพครู วิชาท่ีจะสอน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  โดยการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ 
และการด าเนินชีวิต บุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ ตามแนว
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีลักษณะ 5 ประการ  มาร์ซาโน (2001, น. 60)  ได้กล่าวถึง ลักษณะของการคิด
วิเคราะห์ ไว้  5  ลักษณะ คือการจับคู่   การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  การสรุปเป็น
หลักเกณฑ์ท่ัวไป การสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซึ่งประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2542 มาตรา 24 ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าสถานศึกษาทุกระดับจะต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและคิดเป็น แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว 
สถาบันการศึกษาของไทยทุกระดับยังไม่ได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะท่ีจะให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์เท่าท่ีควร (ไพฑูรย์ สินสารัตน์และคณะ, 2558, น. 269)   จากสภาพปัญหาและผลท่ีเกิดขึ้นของ
ระบบการศึกษา  มีประเด็นโอกาสและความเสมอภาคในการพัฒนาการศึกษาช่วงวัย 18 – 21 ปี นั้น
คุณภาพของบัณฑิตขาดทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558,  น. 49)   และได้ศึกษาจากรายงาน
สรุปการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏน ครสวรรค์ ของ
ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในเรื่องนักศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ไม่หลากหลายและไม่สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีจะสอน  การสอนโมเดลซิปปา  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  แล้วยังต้องพึ่งการมีปฏิสัมพันธ์  กับเพื่อนๆ บุคคลอื่นๆ และ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวรวมอาศัยทักษะกระบวนการต่างๆ จ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้โดยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ผู้เรียนได้มีการเคล่ือนไหวทางกาย  อย่างเหมาะสม 
และจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้นหากผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (ทิศนา   แขมมณี, 2545, น.280)    ซึ่งความส าคัญของการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ท่ีค านึงถึงผู้เรียนต้องมีความรู้ และความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและมีลักษณะท่ีมีการ
จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนให้นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ และเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท าให้
เกิดความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิป
ปา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนการสอนของ
โมเดลซิปปา มีแนวคิดหลัก 5 แนวคิด โดยเป็นแนวคิดพื้นฐานการจัดการศึกษาในแนวคิดการสร้างความรู้  
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ  แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ และแนวคิดเกี่ยวกับถ่ายโอนการเรียนรู้  จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมาก าหนดสมมุติฐานการวิจัยได้ ดังนี้  

  1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ท่ีได้รับการสอนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ด้วยโมเดลซิปปามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

  2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ท่ีได้รับการสอนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ด้วยโมเดลซิปปามี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  วิชาหลักการจัดการเรียนรู้  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 10 ห้อง รวมท้ังส้ิน จ านวน  268  คน 
   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา  ช้ันปีท่ี 3  
ห้อง 1  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   
วิชาหลักการจัดการเรียนรู้  จ านวน 26  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random  sampling)  
โดยวิธีการจับฉลาก  1 ห้องเรียน  
 4.2 เครื่องเครื่องมือวิจัย  
      เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ดังนี้ 
    4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโมเดลซิปปา  จ านวน  3 แผน ๆ ละ 5 ช่ัวโมง รวมเป็น  
15 ช่ัวโมง  ซึ่งผู้วิจัยก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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     หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้  
      หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
      หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการ
ใช้ค าถามหมวกความคิด 6 ใบ   
     4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน  40 ข้อ 
      4.2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จ านวน  30 ข้อ 
 4.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย   
      เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้  3  ฉบับ  ดังนี้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโมเดลซิปปา     
         แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนด้วยโมเดลซิปปา วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   จ านวน 16 ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนต่อไปนี ้
      1.1 ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.2 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู ้ เขียนให้สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ และ
แหล่งการเรียน การวัดและประเมินผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา  แต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ใช้จ านวน 4   แผน ๆ ละ 4 ช่ัวโมง รวมเป็น 16 ช่ัวโมง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบพิจารณา ให้ค าแนะน า และปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
     1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล ท่ีสร้างขึ้น จ านวน 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์     งามนิล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์  ค ารัตน์  ตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, 
น. 160)  ดังนี้  
     5 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
     3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
     2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
     1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น. 162) ดังนี ้ 
     คะแนน  4.51 – 5.00   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
     คะแนน  3.51 – 4.50   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
     คะแนน  2.51 – 3.50   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
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     คะแนน  1.51 – 2.50   หมายถึง   เหมาะสมน้อย 
     คะแนน  1.00 – 1.50   หมายถึง   เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
เชิงเนื้อหา(IOC) และให้ข้อเสนอแนะ 
     1.5 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ท้ัง 3 ท่าน มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  ได้ค่าเฉล่ีย  ( ) = 4.29   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) = 0.38 เป็นไปตาม
เกณฑ์ตั้งแต่ 3.51 – 4.50 จึงถือว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมาก   ไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้   
            1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน ให้
เหมาะสมและสมบูรณ์ 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      รายวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
          2.1  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมุ่งหวัง
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  
     2.2 ศึกษาเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค าถามท่ีเน้นทักษะกระบวนการ แนวทางการประเมินตามสภาพจริง  
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
          2.3 วิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวัด และ
สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวัดผล
สัมฤทธิ์ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                       2.4 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก ท่ีได้จากการวิเคราะห์
หลักสูตรและการก าหนดเนื้อหาพฤติกรรมท่ีต้องการวัดโดยเขียนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ีแบ่งออกเป็น 5 ด้าน    
     2.5 ตรวจทานแบบทดสอบ ท่ีได้สร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร  ซึ่งเป็นแบบ
ปรนัย มี 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  แล้วเลือกให้เหลือ 40 ข้อ 
     2.6 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อสอบท่ีสร้างขึ้น โดยการให้ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร
และการสอนและด้านวัดผลการศึกษา ชุดเดิม จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา ว่ามี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการวัด โดยการใช้แบบประเมินดัชนีความ
สอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552, น. 150)  ซึ่งมีเกณฑ์  
ดังนี ้
   -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
    0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
   +1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรม 
   ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม พบว่า เข้าเกณฑ์ท้ังหมด 46 ข้อ โดยใช้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ จึงน ามาจัดพิมพ์  
      2.7 คัดเลือกและปรับปรุงแบบทดสอบท่ีได้จากการหาความเท่ียงตรง และจัดพิมพ์
แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ      
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     2.8 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ห้อง  1  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ท่ีได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ มาแล้ว  ในภาคเรียนท่ี 
2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน  26 คน  และน าผลท่ีได้จากการทดสอบ จ านวน 50 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง  0.35 – 0.65 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.54   จ านวน 40 ข้อ 
      2.9 คัดเลือกแบบทดสอบท่ีได้น าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ และพิมพ์
เป็นแบบทดสอบ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 2   เพื่อน าไปใช้ในการค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตร KR-20  ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  ได้เท่ากับ 0.99 
     2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน 40 ข้อ ท่ีแก้ไข ปรับปรุง 
น าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
       3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและ   หา
คุณภาพเครื่องมือ มีข้ันตอนต่อไปนี้  ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
   3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ 
  3.2 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
  3.3 เขียนนิยามปฏิบัติการของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของมาร์ซาโน  
  3.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์   จ านวน  1 ฉบับ  จ านวน 30  
ข้อ แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก ตามแนวคิดของ มาร์ซาโน ท้ัง  5  ด้าน คือ ด้านการจับคู่  ด้านการจัด
หมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ท่ัวไป  และด้านการสรุปเป็น
หลักเกณฑ์เฉพาะ 
  3.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้พิจารณา จ านวน  3 คน แบ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล  ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยม ให้ 0 คะแนน 
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงตามสิยม และให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตาม
นิยม โดยตัดเลือกและปรับแก้ข้อค าถามตามผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 คน จากจ านวน 40 ข้อ  ใช้ 30 ข้อ ในด้านการ
จับคู่  ด้านการจัดหมวดหมู่  ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ท่ัวไป และด้านการ
สรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง  0.84  ปรับปรุงตาท่ี
ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
  3.6  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้กับนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 4 ห้อง 1    จากนั้นน ามาวิเคราะห์ ท่ีนักศึกษา เป็นรายข้อโดยการตรวจให้
คะแนน ข้อถูกให้ 1 คะแนน ส่วนข้อท่ี ผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบเกิน กว่า 1 แห่ง ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจ
เสร็จให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว    และน าผลท่ีได้จากการทดสอบ จ านวน 40 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง  0.46 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.62  จ านวน 30 ข้อ 
  3.7 คัดเลือกแบบทดสอบท่ีได้น าไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ และพิมพ์เป็น
แบบทดสอบ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 2   เพื่อน าไปใช้ในการค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้สูตร KR-20  ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  ได้เท่ากับ 0.72 
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  3.8 ตรวจสอบว่าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซา
โน ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการจับคู่  ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการสรุปเป็น
หลักเกณฑ์ท่ัวไป และด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ ฉบับสมบูรณ์ 
 4.4 รายละเอียดการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รายละเอียดดังนี้ 

 1.  ช้ีแจงท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยโมลซิปปา และ
ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ  และใช้แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เวลา 16 ช่ัวโมง 
 3. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ แล้วน าคะแนนการทดสอบมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
หลักการจัดการเรียนรู้ ด้วยโมเดลซิปปา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และด าเนินการสอบแบบทดสอบ
ความสามรถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ แล้วน าผลคะแนนมาเปรียบเทียบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

5. ผลการวิจัย 

  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ด้วยโมเดลซิปปา      

กลุ่มทดลอง n  x  S.D t Sig. 

ก่อนเรียน 26 16.54 1.65 18.72* .00 

หลังเรียน 26 25.50 2.39   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  

 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ด้วยโมเดลซิปปา (มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.50) สูงกว่าก่อนเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา 
(มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.54) แสดงว่าหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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.05 ซึ่งนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา ของนักศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์    วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้    

กลุ่มทดลอง n  x  S.D t p 

ก่อนเรียน 26 11.50 1.73 22.99* .00 

หลังเรียน 26 21.19 1.81   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  

 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา  ช้ันปีท่ี 3 ห้อง 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.19) สูง
กว่าก่อนเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโมเดลซิปปา (มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 11.50 ) แสดงว่าหลังเรียน
แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งนักศึกษาท่ีได้รับการท าแบบทดสอบวัดการ
คิดวิเคราะห์มีผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

6. สรุปผลและข้องเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
  จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนด้วยโมเดลซิปปา ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยโมเดลซิปปา ในการเรียนการสอนต่อไป และการ
จัดการเรียนการสอนด้วยโมเดลซิปปา มีล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ ท้ัง 7 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนล้วนมี
ความส าคัญต้องใช้เวลาในการสอนมากกว่าปกติในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน  ดังนั้นผู้สอนต้องควบคุม
เวลา ก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน ท้ัง 7 ขั้นตอนให้เหมาะสมกับเวลา ซึ่งสามารถยึดหยุ่น
กิจกรรมตามความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการเตรียมความพร้อม มีการวางแผนทุกอย่างด้วย
ความรอบคอบก่อนท่ีจะท าการสอน  
 6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการ
สอนด้วยโมเดลซิปปากับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น  เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนต่อไป 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

The Effects of Projoect-Based Learning On Oganizing Data Communication 
Skill And Scientific Achievement of Prathomsuksa 2 Students  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
จ านวน 20 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  2) แบบประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล เป็นแบบ
ประเมินพฤติกรรม  4  ระดับ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัย      
3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   

ผลการวิจัยพบว่า  1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีความสามารถในการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05   2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, การจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์  

 
Abstract 

The objective of this researct were: 1) to compare the Oganizing Data 
Communication process sklills Between those of pre and post – learning stage, 2) to 
compare the scientific learning achievement between those of pre and post - learning stage, 
and The sample subjicet were 20 Prathomsuksa 2 students at wat Huayhang School under 
the office of Uthaithani Educational Service Area 2. The academic year of the 2017 . The 
sample random subjects were select by using Simple Random Sampling. The experiment 
took 24 hours 
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The research instruments were 1) the 5 plans based on Project-Based Learning 
program with a vary appropriate quality, 2) the scientific process skill behavior test of 4 
levels, 3) the seicntific learning achievement test of 20 item, 3 multiple choiecs. The 
research finding were follows : 1. The Prathomsuksa 2 Students who were taught by Project-
Based Learning had Oganizing Data Communication skill significantly higher than of pre – 
learning at 0.05 2. The Prathomsuksa 2 Students who were taught by Project-Based Learning 
had scientific achievememt significantly higher than of pre – learning at 0.05. 

Keyword: Projoect-Based Learning, Oganizing Data Communication Skill, Scientific 
Achievement 
 
1. บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนท้ังในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ี
หลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (Knowledge-based society) (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1)  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2 ) พ.ศ. 2545 ระบุว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้และจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด 4  มาตรา 22 ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและมาตรา 24 ระบุว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องจัด
เนื้อหาสาระ  และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความสนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายประเภทมาจัดกระท าข้อมูลเสียใหม่ให้ดูง่ายข้ึน   
เพื่อการศึกษาค้นคว้าและท าความเข้าใจในรูปแบบท่ีง่ายข้ึน ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลจึง
เป็นทักษะท่ีส าคัญในกระบวนการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร์(บัญญัติ  ช านาญกิจ. 2542: 119) 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของวิทยาศาสตร์ว่าเป็นองค์ความรู้
ส าคัญซึ่งจะน ามาสู่ความส าเร็จ ช่วยให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลจึงก าหนดเนื้อหาสาระวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ทุกระดับช้ัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เช่ือมโยงความรู้และกระบวนการ  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกข้ันตอน  มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย  เหมาะสมกับระดับช้ัน 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1) และสุวัฒน์ นิยมค้า (2531: 30) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบร่วมท่ีใช้แสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และนักเรียนยังสามารถน าทักษะดังกล่าวเป็นหลักในการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน   
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 จากการศึกษาผลการประเมินผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2  ในปีการศึกษา 2556-2558   ท่ีเน้นความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดวิเคราะห์  
ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะเฉพาะวิชาท่ีก าหนดนั่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  ซึ่งเป็นของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่  กลุ่มโรงเรียนท่ี 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเฉล่ียต่ าค่อนข้างต่ ากว่าค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามล าดับ  เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  เป็นราย
สาระการเรียนรู้ พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต่ ากล่าทุกกลุ่มสาระการวิชา  สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ านั้น  คือ สาระการเรียนรู้ที่ 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  และทักษะกระบวนการ 
นักเรียนยังไม่มีความสามารถในการใช้ทักษะการจัดกระท ามาจัดเรียงข้อมูล  ตาราง  จ าแนกประเภทหมวดหมู่ 
และส่ือความหมายข้อมูลในรูปแบบบรรยาย  แผนภูมิ  ตาราง  ในการศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2. 2559: 24) 

จัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยการจัดการสอนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงให้มากในทุกขั้นตอน  มุ่งให้ผู้เรียนส ารวจตนเอง  ค้นคว้าความถนัดและปัญหาท่ีตนสนใจ  ผู้เรียนมี
โอกาสท่ีจะเลือกวางแผนการและด าเนินการด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey  ซึ่งเป็นการ
สอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาได้  การจัดภาพการณ์ของการเรียนการสอน  โดยให้ผู้เรียน
ได้ร่วมกันเลือกท าโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องท่ีตนสนใจ วางแผนในการท า
โครงงานร่วมกนั ศึกษาหาข้อมูลท่ีจ าเป็นและลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ จนได้ค้นพบความรู้หรือส่ิงประดิษฐ์
ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและน าเสนอต่อสาธารณะชน เก็บข้อมูล แล้วน าผลงานและประสบการณ์ท้ังหมดมา
อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดค้น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ท่ีได้รับท้ังหมด           
(ทิศนา  แขมมณี. 2545: 139)    และคุณค่าของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นเป็นการส่งเสรมิให้นักเรียน
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน ท าให้รู้จักวิธีท างานอย่างเป็นระบบ  แผนงานท่ีดี  มีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการใน
การค้นคว้าหาความรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงโดยมี
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1.ขั้นน าเสนอ  ครูเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความ
ต้องการท่ีจะวางโครงการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  2.ขั้นก าหนดความมุ่งหมายนักเรียนเลือกปัญหาและ
ต้ังจุดมุ่งหมายโดยท างานเป็นกลุ่ม  3. ขั้นวางแผนภายในกลุ่มช่วยกันจะด าเนินการอย่างไรจึงสามารถบรรลุ
จุดหมาย  4. ขั้นการด าเนินงาน ท าตามโครงการท่ีวางแผนไว้ 5. ขั้นน าเสนอและประเมินผล นักเรียนประเมิน
ว่าโครงงานนัน้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่  ได้ประโยชน์อย่างไร่บ้างและ  6.ติดตามผลเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทนา  สอนกองแดง (2551: 14) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน (ชัยวัฒน ์ สุทธิรัตน์. 2555: 344) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท าวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง          
ชีวิตพืช  โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมส าหรับนักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและท ากิจกรรมกลุ่ม  ส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลน ามาอภิปรายและสรุปร่วมกัน  ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย  

1. นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยคือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง ชีวิตพืช  
ระยะเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยท าการทดลอง   6  สัปดาห์  รวม 24 ช่ัวโมง  

4.2 ประชากรท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มโรงเรียนท่ี 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 13  โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  จ านวน  20  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 
 4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

4.3.1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืช 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 5 แผน รวม 24  ช่ัวโมง 

4.3.2.  แบบประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลเป็นการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงเป็นแบบประเมินพฤติกรรม 4 ระดับ 

4.3.3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชีวิตพืช  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  แบบปรนัย  3 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ   

4.4 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
4.4.1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจ านวนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  

ชีวิตพืช  มีท้ังหมด 5 แผน โดยใช้เวลาสอนในแต่ละแผนดังนี้  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความรู้เรื่อง
โครงงาน  ชีวิตพืช  และทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  จ านวน  5  ช่ัวโมง แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การคิดและเลือกช่ือเรื่อง จ านวน  4  ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การวางแผน
โครงงาน  จ านวน  5  ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การด าเนินงานการท าโครงงาน  จ านวน           
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5  ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงาน  จ านวน            
5  ช่ัวโมง 

4.4.2.  แบบประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นแบบประเมินพฤติกรรม 4 ระดับ จ านวน 3  ข้อ  น าแบบให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ไปหาดัชนีความสอดคล้อง จากนั้นน าไปทดลองกับนักเรียน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างและน าคะแนนจากผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท่ีประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลมาหา
ค่าความสอดคล้องของผู้ประเมินได้ 0.83 

4.4.3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ  โดยออกข้อสอบให้ครอบคลุมจุดประสงค์และ
พฤติกรรมการเรียนรู ้จ านวน  40  ข้อ จากนั้นน าไปไปหาดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ 3คน   คัดเลือก
ข้อสอบท่ีมีค่า IOC  มีค่าต้ังแต่ 0.67  ไว้ใช้  เพื่อถือว่าเป็นข้อทดสอบท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา   ส่วนข้อสอบท่ีมี
ค่าต่ ากว่า 0.5 ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดท้ิงไป  เพราะเป็นข้อสอบท่ีขาดความตรงเชิงเนื้อหาจ านวน 
30 ข้อโดยน าข้อทดสอบจ านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีเคยเรียนเรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ เป็นนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด  อ าเภอบ้านไร ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2  ท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30  คน  แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 – .80 และค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.3 – 0.7 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบท่ีคลอบคุมจุดประสงค์และพฤติกรรมการเรียนรู้ ไว้
จ านวน 20 ข้อ น าไปหาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับไปทดลองใช้ กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้  จ านวน  30  คน      เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ รีชาร์ดสัน 
ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.81 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน  ทดสอบก่อนเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ  และประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูลตามสภาพจริง  จากนั้นด าเนินการจัดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
จ านวนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืช  จนครบแล้วทดสอบหลังเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ  
และประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลตามสภาพจริง แล้วน าผลไปทดสอบหาค่าทางสถิติ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานจ านวนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืช 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน  20 ข้อ  และแบบประเมินทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลตาม
สภาพจริงท่ีได้มาตรฐานแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก ่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีก าลังเรียนในภาค
เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
จ านวน  20  คน   
 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน เช่น หาค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบโครงงาน  ใช้การทดสอบ
การทดสอบอันดับท่ีมีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน  โดยเปรียบเทียบโดยการเปิดตาราง  แบบกลุ่มตัวอย่าง
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ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก n<30  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  
 
 
 
 
5. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีความสามารถในการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลของ

นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

กลุ่มตัวอย่าง N 
 

 ̅ T - T + T = min (T +, T -) 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

8.75 
16.50 

 

0 
 

210 
 

0* 
 

  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (T(20,.05)=52) 

จากตารางท่ี 1  พบว่า  ความสามารถในการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลของนักเรียนท่ีได้รบั
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 2   
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
กลุ่มตัวอย่าง N 

 

 ̅ T - T + T = min (T +, T -) 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

8.15 
15.05 

 

0 
 

210 
 

0* 
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  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (T(20,.05)=52) 

จากตารางท่ี 2  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  มีความสามารถในการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  อย่างเป็นขั้นตอน ท้ัง  6  ขั้นตอน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนท่ี 4  ขั้นการด าเนินงานการท าโครงงาน  ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนนีน้ักเรียนได้
จดบันทึก  ส ารวจ  สอบถาม  สัมภาษณ์  สังเกต เก็บข้อมูล  ชีวิตพืช  ร่วมกันน าข้อมูลได้จากการสังเกต  
ส ารวจ  สอบถาม  สัมภาษณ์  และท่ีจดบันทึกมานั้นจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูลท่ีเรียบเรียงใหม่        
โดยการเรียงล าดับ แยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่  เพื่อให้อ่านเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยรูปแบบ
ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ Mind Map หรือ การเขียนบรรยายชีวิตพืช  สามารถบอกเหตุผลในการเลือกการ
น าเสนอได้  โดยผู้วิจัยใช้ค าถามกระตุ้นและให้ค าช้ีแนะเพื่อให้นักเรียนด าเนินตามแนวทางท่ีวางแผนโครงงาน
ได้ตรงประเด็น  เช่น  ค าถามว่าพืชกับแสงมีผลต่อกันอย่างไร  พืชเจริญเติบโตได้อย่างไร  ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรณทิพา  รอดแรงค้าและพิมพันธ ์ เดชะคุปต์ (2542 : 3)  ท่ีกล่าวว่า การน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการวัด  
การทดลอง  และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่โดยการหาความถ่ีเรียงด าลับ  จัดแยกประเภทหรือการ
ค านวณค่าใหม่  เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น  และประสาท  เนืองเฉลิม (2558 : 72) ได้กล่าวว่า      
การส่ือความหมาย  เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การวัด  การทดลอง  และจากแหล่งอื่น ๆ  มาจัด
กระท าเสียใหม่โดยหาความถี่เรียงล าดับ  จัดแยกประเภทหรือค านวณค่าใหม่  เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้
ดีขึ้น และได้สอดคล้องกับบัญญัติ  ช านาญกิจ (2542 : 134) ท่ีกล่าวว่า       การจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล  โดยอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย  การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นส่ิงท่ียังไม่มั่นใจอาจจะถูกหรือผิดก็ได้   
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายพิน กองกระโทก (2552) ได้ศึกษา  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องแม่เหล็กและแรงไฟฟ้า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการสอนแบบโครงงาน” ท่ีพบว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องแม่เหล็กและแรงไฟฟ้าโดยการสอนแบบโครงงาน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
37.50  หลังเรียน มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 71.11   และคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างเป็นขั้นตอน   6  ขั้นตอน คือ 1.ขั้นน าเสนอ       
ครูเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความต้องการท่ีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ
หลายๆส่ิงท่ีอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนัน้ๆให้มากขึ้น โดยใช้กระทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล มาจัดกระท าข้อมูลใหม่โดยการเรียงล าดับ แยกประเภท โดยมีครูและผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา  2.ขั้นก าหนดความมุ่งหมายนักเรียนเลือกปัญหาและตังจุดมุ่งหมายโดยท างานเป็นกลุ่ม  ซึ่งเรื่องท่ี
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เกิดจากความสนใจ  ความสงสัย  ของนักเรียนในเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีครูสอนในห้องเรียน  ท่ีอยาก
ค้นหาค าตอบ หัวข้อเรื่องของโครงงาน  เฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจน บ่งชัดว่าจะศึกษาส่ิงใด และถ้าเป็น
เรื่องแปลกใหม่ หรือมีแนวการศึกษาทดลองท่ีแปลกใหม่ ก็เป็นส่ิงซึ่งแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ท้ังนี้
เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ก็จะท าให้โครงงานนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น  โดยผู้สอนคอยใช้ค าถามกระตุ้นและให้ค าช้ีแนะ
เพื่อให้นักเรียนก าหนดแนวทางได้ตรงประเด็น 3. ขั้นวางแผนภายในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดจะด าเนินการ
ให้สามารถบรรลุจุดหมาย   4. ขั้นการด าเนินงาน ท าตามโครงการท่ีวางแผนไว้  โดยระหว่างลงมือปฏิบัติงาน  
ต้องมีการจดบันทึก  ส ารวจ  สอบถาม  สัมภาษณ์  สังเกต เก็บข้อมูลชีวิตพืชแล้วจัดกระท าและส่ือความหมาย
ข้อมูลท่ีเรียบเรียงใหม่ โดยการเรียงล าดับ แยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่  เพื่อให้อ่านเข้าใจความหมาย
ได้ดีขึ้น โดยรูปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ Mind Map หรือ การเขียนบรรยายชีวิตพืช  อย่างละเอียด   
เป็นระบบ  ระเบียบ  เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรังปรุงการด าเนินงาน   การด าเนินงานโครงงาน          
ถือว่าเป็นการเรียนรู้เนื้อหา  ฝึกทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล  โดยมีผู้สอนให้ค าช้ีแนะและเป็น
ท่ีปรึกษา 5. ขั้นน าเสนอและประเมินผล เมื่อด าเนินการท าโครงงานจนครบข้ันตอน  วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมท้ัง
แปลผลและสรุปผลงาน การเขียนรายงานโครงงานเป็นวิธีส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น 
ๆ ได้เข้าใจถึงแนวคิด  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า  ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีรวบรวมผลท่ีและข้อสรุปผลของ
การศึกษาจนถึงประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้จากโครงงาน  และขั้นที่6.ติดตามผลเพื่อพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามท่ี ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์ (2555 : 343) ได้กล่าวว่า การให้โอกาสนักเรียนได้วางโครงงานและ
ด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของโครงงานนั้น  อาจเป็นโครงงานท่ีจัดท าเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้  
นักเรียนจะมีส่วนรว่มรับผิดชอบในการท างานนั้นด้วยตนเอง  ลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงและ
พิศมัย  มิ่งฉาย (2544 : 7) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถ
ปรับประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
จันทนา  สอนกองแดง (2545)  ได้ศึกษา  “ผลการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน  ท่ีมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4”  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีรับการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี .01  และเสาวนีย์ ศรีนุ้ย (2551) ท าการวิจัยเรื่อง 
“ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดนครปฐมท่ีเรียน
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์” ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัด การเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังเรียนมีผลการเรียนรู้ดีข้ึน 
โดยผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05   โดยจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีผลการ
จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีทุกรายการ ยกเว้นมีเอกสารอ้างอิงอยู่ในระดับพอใช้ และจากการ
ประเมินผลการสังเกต พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็น
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กันเอง มีความกระตือรือร้น สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานและเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนได้มีส่วนร่วมใน
ผลงาน 
 
7. เอกสารอ้างอิง  
จันทนา  สอนกองแดง. (2551). ผลการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาหลักสูตรและการสอน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

ชัยวัฒน ์ สุทธิรัตน์. (2555). 80นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. (พิมพ์ครั้งท่ี 5). 
 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น. 
ทิศนา  แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน. (พิมพ์ครั้งท่ี 17). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บัญญัติ  ช านาญกิจ. (2542). กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์. นครสวรรค์ : สถาบัน 
 ราชภัฏนครสวรรค์.  
ประสาท  เนืองเฉลิม. (2558). การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย. 
พิศมัย  มิ่งฉาย. (2544). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์. ชลบุรี : งานช่าง. 
วรรณทิพา  รอดแรงค้าและพิมพ์พันธ ์ เดชะคุปต์. (2542). การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
สุวัฒน์ นิยมค้า. (2531). ทฤษฎีและทางปฏิบัติในการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เล่ม  
 2. กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุคเซนเตอร์. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.  
 . (2546). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : คุรุ

สภาลาดพร้าว. 
 . (2546). คู่มือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
 . (2555). การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์.กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 
สายพิน  กองกระโทก. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแม่เหล็กและแรงไฟฟ้า ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 จากการสอนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต. สาขาหลักสูตรและการสอน. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2. (2559). ผลการประเมินผู้เรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558. อุทัยธานี : สพป. อุทัยธานี เขต 2. 

เสาวนีย์  ศรีนุ้ย. (2551). ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 
2 จังหวัดนครปฐม ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

774 
 

6. ประวัตินักวิจัย  

  ชื่อ นามสกุล นางสาวนภาพรรณ  จงเกษกรณ์  
หน่วยงาน โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 
ความเช่ียวชาญ ครู ค.ศ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
775 

 

ผลการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

THE EFFECTS OF TEACHING METHOD THE FOUR NOBLE TRUTHS ON PROBLEM 
SOLVING ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT ON BUSINESS SUBJECT  

OF STUDENT IN MATTAYOMSUKSA ONE  
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 และ 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1/1 จ านวน 38 คน ภาคเรียน ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา                             
ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จาก การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
แล้วว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 2) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความยากง่ายต้ังแต่ระหว่าง 0.52-0.65 และอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.40-0.56 มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 
0.71 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจแบบปรนัยจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
ง่ายต้ังแต่ระหว่าง 0.43 - 0.63 และอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.01 - 0.72 มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.81 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2)นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลัก
อริยสัจ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
ค าส าคัญ :  อริยสัจ 4,  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   Abstract 
The purpose of this research were 1) to compare the problem solving ability of 

students in Mattayomsuksa one before and after being taught by using method Four Noble 
Truths and 2) to compare learning achievement on Business subject of students in 
Mattayomsuksa one before and after being taught by using method Four Noble Truths. 
The samples were 38 Mattayomsuksa 1/1 students of Thapkritphattana School in the first 
semester of academic year 2015 and were selected by cluster random sampling. 
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The research instrument were 1) lesson plan using method Four Noble Truths with 
most appropriate level 2) the business problem solving ability subjective test with 5 items, 
the contents difficulty level between 0.52 - 0.65 , the discrimination power between 0.40 – 
0.56 and the reliability coefficient of 0.71 and 3) the business problem achievement test 
with 20 items, multiple choice with the contents difficulty level between 0.43 – 0.63 , the 
discrimination power between 0.01 – 0.72 and the reliability coefficient of 0.81 

The research findings were as follows: 
 1. The student learning through method Four Noble Truths had problem 

solving ability more than before learning at the significant level .05 
 2. The student learning through method The Four Noble Truths had learning 

achievement more than before learning at the significant level. 
Keywords : Four Noble Truths, Problem Solving Ability, Learning Achievement 

 
บทน า 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 
2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี  2561 จึงได้ก าหนดจุดเน้น              
การพัฒนาคุณภาพในตัวผู้เรียนครอบคลุมในด้านความสามารถทักษะตลอดจนคุณลักษณะท่ีช่วยเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยในระดับช้ันมัธยมศึกษามุ่งการพัฒนาด้าน
ความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  มี
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2553: 4) นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้
จะต้องด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ไป จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติใช้ เพื่อนักเรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 8) ดังนั้น
การพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน ควรเป็นงานส าคัญอันดับแรกท่ีครูต้องตระหนักเมื่อท า                 
การสอน เพราะเป็นการเตรียมคนส าหรับอนาคตให้มีความสามารถวิเคราะห์  ประเมิน สังเคราะห์ 
ประยุกต์ใช้ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหา และตัดสินใจ (ชนาธิป พรกุล. 2554: 12) ซึ่งทักษะเพื่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้เน้นท่ีสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วยภาษาแม่และภาษาส าคัญ
ของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 
เข้าไปในทุกวิชาแกนหลักท่ีจ าเป็นต้องบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนประสานไปพร้อมกับองค์ความรู้
หลักซึ่งจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน 
เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy)  ความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Literacy) (วิจารณ ์พานิช. 2555: 16) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสภาวะของโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลง  โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับงานอาชีพ มีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่า และ 
มีเจตคติท่ีดีต่องาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพื้นฐานตามพระราชด าริในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยเป็นกระบวนการจัดการและการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของการใช้
หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการท างานและแก้ปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 35)  การจัดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพิ่มความเข้มข้นทักษะ
พื้นฐานให้มากขึ้นและเตรียมตัวไปสู่เรื่องของอาชีพ (กิตติชัย สุธาสิโนบล. 2558: 31) โลกปัจจุบันมีความ
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น เด็กหรือเยาวชนต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ต้องคิด
เพื่อแก้ปัญหาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เขามีความสามารถคิด
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559: 65-66) 

การสอนแบบอริยสัจเป็นวิธีเดียวกับการแก้ปัญหา โดยมีข้ันตอนเดียวกับการแก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนการ
คิดอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการใช้ความคิดหรือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสอนในลักษณะเช่นนี้เป็น
วิธีการท่ีผู้เรียนได้ประสบและทราบวิธีการแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาด้วยตัวเองในปัจจุบัน
และอนาคต หากมีการใช้วิธีสอนเช่นนี้บ่อยๆ จะท าให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหา เมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิต
ของตน ไม่ตระหนกตกใจ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยทันทีเหตุผล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559: 161-162) 
อริยสัจ 4 เป็นความจริงท่ีมีคุณค่า เป็นข้อธรรมท่ีสามารถท าให้จิตใจสงบเย็นลงได้ เป็นระเบียบวิธีคิดท่ีแก้ไข
ปัญหาได้จริงไม่ว่าเป็นปัญหาระดับใด เมื่อใช้ถูกต้องตามหลักวิธีการของการแก้ปัญหาแบบอริยสัจ ปัญหา
เหล่านั้นย่อมแก้ไขได้ส าเร็จ (ภูริทัต ศรีอร่าม. 2548: ก) อริยสัจ 4 ช่วยให้นักเรียนสังเกตพิจารณาต่างๆ ตาม
สภาพความเป็นจริงท าให้เกิดความกระจ่างทางปัญญา ปัญหาเกิดข้ันได้เสมอถึงแม้ปัญหาหนึ่งจะยุติไปแล้วก็
อาจท าให้เกิดปัญหาใหม่ให้เราต้องติดตามแก้ไขตลอดเวลาการน าหลักพุทธธรรมนี้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้วยสติ 
ปัญญา เหตุผลและมุ่งมั่นสืบสาวเรื่องให้ถึงต้นตอของปัญหาด้วยตนเองความจริง  ท าให้เกิดแสงสว่างแห่ง
ปัญญา และปัญญาก็เป็นเครื่องน าทางของชีวิต (กิตติชัย สุธาสิโนบล. 2558: 81-82)  

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีข้อค้นพบจากการวิจัยพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังงานวิจัยของ ทศสุพล ทุมประเสน (2554) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาและการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนตามแนวอริยสัจส่ีของพระพุทธเจ้า แล้วพบว่า ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวอริยสัจส่ีของ
พระพุทธเจ้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวอริยสัจส่ีของพระพุทธเจ้า หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ต่อมา นิสา เหล่าบัวดี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น แล้วพบว่า ความสามารถในการคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังกล่าวหลังทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
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จากสภาพทั่วไปของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัด ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีข้อเสนอแนะด้านครูและผู้เรียนคือ ด้านครูควร
มีการจัดกิจกรรมหลากหลายท่ี เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้าน
ผู้เรียนควรมีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ท างานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาผลสู่งานธุรกิจ (รายงานประจ าปีโรงเรียนทับกฤชพัฒนา. 2556: 21) อีกท้ังส่ิงท่ี
ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการทักษะการคิด ดังจะเห็นได้จากผลการสอบของนักเรียนในระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐานการเรียนรู้  ง 1.1 และ ง 
4.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้เน้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและงานธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่า
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นและแนวคิดดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการสอน
ตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ท้ังนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดเป็น 
แก้ปัญหาด้วยตัวเองในปัจจุบันและอนาคต 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 

  
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชางานธุรกิจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการ
สอนตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานธุรกิจ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีรายละเอียดการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 ห้อง  

ของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวน 38 คน ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 วิชางานธุรกิจ มีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน 

คือขั้นที ่1 ทุกข ์คือก าหนดรู้ปัญหา ขั้นที ่2 สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา ขั้นท่ี 3 นิโรธ คือ ภาวะพ้นปัญหา 
และขั้นที ่4 มรรค คือวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ จ านวน 8 แผน รวมท้ังหมด 12 ช่ัวโมง 

  2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิชางานธุรกิจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 แบบอัตนัย  

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
  3.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 วิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน 
คือขั้นที ่1 ทุกข ์คือก าหนดรู้ปัญหา ขั้นที ่2 สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา ขั้นท่ี 3 นิโรธ คือ ภาวะพ้นปัญหา 
และขั้นท่ี 4 มรรค คือวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ จ านวน 8 แผน รวมท้ังหมด 12 ช่ัวโมง จากนั้น
ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 พัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบอัตนัยลักษณะเป็นสถานการณ์เรื่องใกล้ตัว  พบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 12 ข้อ ให้คะแนนแบบรูบริคโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาแบบรูบริค (Rubric Score) ตามรูปแบบงานวิจัยของนิตยา ล้ิมเล็ก (นิตยา ล้ิม
เล็ก. 2556: 54) จากนั้นประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) 
แล้วพิจารณาคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ น า
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนทับกฤช
พัฒนา จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว น าผลการทดลองมา
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วิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) โดยใช้เทคนิค 25  % โดยใช้สูตรของ
วิทนีย์และเซเบอร์ (Whitney and Sabers) น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาไปทดลองกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียน
รายวิชาดังกล่าวมาแล้ว หลังท าการทดลองแล้วน าคะแนนท่ีได้หาค่าความเท่ียงแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (นวลศรี ช านาญกิจ. 2555: 111)  ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 
0.71 

  3.3 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยเขียนข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ จากนั้นน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC) แล้วพิจารณาคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.5 ขึ้นไปหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชา
ดังกล่าวมาแล้ว จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และคัดเลือกข้อสอบท่ีครอบคุลม
จุดประสงค์การเรียนรู้จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหาค่าความเท่ียงของข้อสอบท้ังฉบับ โดยไปทดลองใช้กับท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาโดยใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.81 

 4. รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เพื่อศึกษาผล

การสอนตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชางาน
ธุรกิจ เป็นการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยท าการทดสอบก่อนเรียนด้วย                     
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จ านวน 6 ข้อ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ 
จ านวน 20 ข้อ จากนั้นด าเนินการทดลองสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 วิชางานธุรกิจ 
จ านวน 12 ช่ัวโมง เมื่อด าเนินการทดลองครบตามก าหนดท่ีต้ังไว้แล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานธุรกิจฉบับเดิม แล้วน าผลท่ีได้
ไปทดสอบหาค่าทางสถิติต่อไป 

 น าผลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางโดยใช้สถิติพื้นฐาน เช่น การหาค่าเฉล่ีย (  ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแปรปรวน (S2) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใช้การ
ทดสอบที กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานธุรกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตาม
หลักอริยสัจ 4 

 3.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 วิชางานธุรกิจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 
ทุกข ์คือก าหนดรู้ปัญหา ขั้นที ่2 สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา ขั้นที ่3 นิโรธ คือ ภาวะพ้นปัญหา และขั้นท่ี 4 
มรรค คือวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่ิงท่ีต้องปฏิบัติ จ านวน 8 แผน รวมท้ังหมด 12 ช่ัวโมง จากนั้นประเมินคุณภาพ
โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
1. ผู้วิจัยได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี               

(งานธุรกิจ) ก่อนเรียน เรื่อง ความส าคัญของธุรกิจ และ วางแผนดีมีก าไร หลังจากนั้นจึงทดลองสอนด้วย  
การสอนตามหลักอริยสัจ 4 เมื่อส้ินสุดการทดลองจึงท าการสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) อีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน แล้วน าผลท่ี
ได้มาเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงใน
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี  )งานธุรกิจ (ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน 
ตามหลักอริยสัจ 4  
 

กลุ่มทดลอง N  ̅ S.D. t 
สอบก่อนเรียน 38 19.08 3.94 

32.15 * 
สอบหลังเรียน 38 36.34 4.54 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t.05,37 = 1.687) 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาค่าเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง
( ̅ = 36.34) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅ = 19.08) เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบทีพบว่าได้                      
ค่าที 32.15 มีค่าความน่าจะเป็นซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนท่ี
ได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี .05 เป็นไป                  
ตามสมมุติฐานข้อท่ี 1  

 
2. ผู้วิ จัยได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี               

(งานธุรกิจ) ก่อนเรียน เรื่อง ความส าคัญของธุรกิจ และ วางแผนดีมีก าไร หลังจากนั้นจึงทดลองสอนด้วย  
การสอนตามหลักอริยสัจ 4 เมื่อส้ินสุดการทดลองจึงท าการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) อีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน แล้วน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ 
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)  
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 
 

กลุ่มทดลอง N  ̅ S.D. t 
สอบก่อนเรียน 38 9.97 1.48 

19.77 * 
สอบหลังเรียน 38 15.03 1.76 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t.05,37 = 1.687) 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง                       
( ̅ = 15.03) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน ( ̅ = 9.97) เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติทดสอบทีพบว่าได้ค่าที 
19.77 มีค่าค วามน่าจะเป็นซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1.1 สรุปผลการวิจัย 
  1.1.1 ผลวิจัยนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1  

  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ท่ีเน้นขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ            
เป็นกระบวนการใช้ความคิด หรือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ท าให้เกิดการคิดเป็น เป็นความสามารถท่ีบุคคล
รู้จักมอง รู้จักพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาวะ โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นจากต้นเหตุจนถึงผลลัพธ์ท่ีจะ
เกิด ท าให้สามารถแยกแยะเรื่องออกให้เห็นตามความเป็นจริง  คิดตามความสัมพันธ์ท่ีสืบทอดจาก ซึ่งจะ
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งการสอนในลักษณะนี้เป็นวิธีการท่ี
ผู้เรียนได้ประสบและทราบวิธีการแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยการสอนตามหลัก
อริยสัจ 4 ท่ีผู้วิจัยท าการทดลองมีข้ันตอนหลัก 4 ขั้นคือ ขั้นทุกข์ คือ สามารถระบุปัญหาคืออะไร ขั้นสมุทัย 
คือสามารถระบุสาเหตุของปัญหาคืออะไร ขั้นนิโรธ ระบุแนวทางในการแก้ปัญหา และขั้นมรรค คือสามารถ
เคราะห์และเลือกทางแก้ปัญหาได้ การสอนตามหลักอริยสัจ 4 เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งสอนคิดแก้ปัญหา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทศสุพล ทุมประเสน (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนตาม
แนวอริยสัจส่ีของพระพุทธเจ้า แล้วพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี
ได้รับการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวอริยสัจส่ีของพระพุทธเจ้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลอภิปรายว่าผลการวิจัยผู้เรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีดังกล่าว 
สามารถระบุปัญหาจากสถานการณ์ท่ีพบได้อย่างถูกต้อง สามารถหาสาเหตุของปัญหาจากสถานการณ์ท่ีพบ
ได้ถูกต้อง พร้อมท้ังสามารถวางแนวทางและลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ อาจเป็นเพราะวิธีการสอน
ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้เรียนจึงได้รับประสบการณ์ตรงใน
การแก้ปัญหาซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจส่ี ดังนั้นจึงส่งผลให้
ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนตามแนวอริยสัจส่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีดีขึ้นกว่ าก่อนเรียน อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี กรมท ามา (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบการสอนอริยสัจส่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น 
แล้วพบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอริยสัจส่ีนักเรียน
ร้อยละ 73.17 มีผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 72.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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  1.1.2 ผลวิจัยนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามหลักอริยสัจ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการสอนตามหลักอริยสัจ 4 เป็นรูปแบบการสอนให้ผู้เรียนฝึกฝนกระบวนการคิด
ตามสถานการณ์จริง ใกล้ตัว ท้ังยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และด้วยกระบวนการเรียนการสอนการสอนตาม
หลักอริยสัจ 4 เป็นตัวน าท่ีท าให้การศึกษาเริ่มต้นหรือเป็นแกนน าของการพัฒนาปัญญาในการศึกษาเป็นการ
คิดท่ีด าเนินไปตามเหตุและผล อย่างเป็นระเบียบตามข้ันตอนแล้วยังเป็นการคิดท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ ให้รู้จัก
พิจารณาอย่างถูกวิธี มีเหตุ มีผล วิเคราะห ์แยกแยะส่ิงต่างๆ ให้มีความละเอียดถี่ถ้วนเป็นความคิดท่ีมีล าดับ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ไม่สับสน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศสุพล ทุมประเสน (2554) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาและการน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนตามแนวอริยสัจส่ีของพระพุทธเจ้า แล้วพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ได้รับการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวอริยสัจส่ีของ
พระพุทธเจ้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มนตรี กรมท ามา (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนอริยสัจส่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น แล้วพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอริยสัจส่ีร้อยละ 70.73 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 74.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

1.2 ข้อเสนอแนะ 
   จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าไปใช้ต่อไป โดยการน าการสอนตาม
หลักอริยสัจ 4 ทดลองใช้กับการพัฒนาการคิดขั้นสูงอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การประเมิน
คุณค่าด้านต่างๆ เนื่องจากอริยสัจ 4 คือความจริงอันประเสริฐท่ีสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้จริง 
เมื่อผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหาได้ ทักษะการคิดด้านอื่นๆ ก็จะพัฒนาตามไปด้วย 
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ปัจจุบัน   

 

6. ประวัตินักวิจัย  
ชื่อ นามสกุล    นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจ าลอง 
หน่วยงาน        โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
ความเช่ียวชาญ  ต าแหน่ง ครู  
 

 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อความสามารถในการท าโครงงาน 
วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

Effect of Project Learning on the ability to do computer science 
of Prathomsuksa 5 students 

 
จารุวัลย์ ธรรมศริ ิ

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เบอร์โทร 098-838-789-6 E-mail : ku_m_zaz@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนวัดทัพหมัน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยรวมท้ังส้ิน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนการจัดเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงาน 2) แบบประเมิน
ความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยมีดังนี ้1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี  2) ผล
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 
ค าส าคัญ : โครงงาน, ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
The purpose of this study were 1) to study for ability to do computer project  of 

Pratomsuksa 5 students after project learning  2) to compare for ability to do computer 
project  of Pratomsuksa 5 students after project learning with 70 percent criterion of the 
full mark.The research samples were 31 Pratomsuksa 5 students in Wattupman, who at 
studying in second semester, academic years 2560  

The research findings were as follows: 1) Pratomsuksa 5 students after project 
learning had ability to do computer project was at a good level.  2) The result of ability to 
do computer projectof Pratomsuksa 5 students was higher than the 70 percent criterion of 
the full mark at the .01 level of significance. 
Keywords : Project Learning, ability to do computer science 

 
 

1. บทน า 
การศึกษาช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญาความรู้ คุณธรรม 

มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนจึงเน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระ
การเรียนรู้ด้านต่างๆได้สัดส่วนสมดุลกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 28) และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการเรียนต่อและประกอบอาชีพและก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความรู้อันเป็นสากลมีความสามารถการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มี
จิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 5)  

สังคมในปัจจุบันมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยลักษณะของโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการ
ส่ือสารข้อมูล ความรู้ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง ย่อมกระทบต่อคนในสังคมทุกคนท่ีต้องมีการ
ปรับตัว เรียนรู้ที่จะสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคม การศึกษานับเป็นวิธีการหรือเครื่องมือท่ีส าคัญ
ท่ีจะสามารถด ารงการในรูปแบบต่างๆให้คนเกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงในสังคม ผู้สอนหรือครูในฐานะผู้ด าเนินการทางการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาปรับบทบาท
ของตนเองให้สามารถด าเนินการให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดังค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีเทคโนโลยีใดจะ
สามารถแทนท่ีครู แต่หากครูไม่มีเทคโนโลยี เทคโนโลยีจะมาแทนท่ีครู” ครูจึงควรมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ มีทักษะเทคนิควิธีการใหม่ ครูจึงต้องเป็นผู้ท่ีต่ืนตัวใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา (สัมมา รธนิธย์, 2546, น.7) 
ความเจริญก้าวหน้าทุกด้านของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบการ
ส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และการท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกสังคมโลก ท าให้การรับรู้ข่าวสารทั้งหลายท้ังปวงทุกวันนี้สามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วง่ายดาย รวมถึงการลงทุนด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการแพทย์ การศึกษาค้นคว้าต่างๆล้วนต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน (สัมมา รธนิธย์, 2546, น.88) การมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเป็นก้าวแรกอันส าคัญท่ีท าให้ผู้ริเริ่มศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
เปิดโลกทัศน์ตัวเอง เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคไอทีในปัจจุบันได้ทุกวันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้เลย จะ
เห็นได้ว่า มีผู้คนมากมายในปัจจุบันล้วนแต่พยายามศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศ
เพื่อยกระดับความรู้ของตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยู่ทุกขณะ แต่ส าหรับบางคน ความรู้ใน
ระดับพื้นฐานท่ีถ่ายทอดในมุมมองกว้างๆ ก็มีประโยชน์เพียงพอต่อการน าไปประยกุต์ใช้กับงานหรือ
ชีวิตประจ าวันได้แล้ว (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2549, น. 1) 

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตการอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดี
ต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 1) การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันตั้งแต่ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังนี้เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ท้ัง
งานด้านฐานข้อมูล งานด้านกราฟิก งานด้านเอกสาร เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีดี
จึงต้องมีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การ
ด าเนินการเรียนการสอนส่ิงท่ีจะต้องพิจารณา คือ เลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จัดกลุ่มผู้เรียนให้
พอเหมาะพอดี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากท่ีสุด จัดเวลาเรียนให้พอเหมาะกับความสามารถของ
ผู้เรียน จัดห้องให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาหรือวิธีสอน แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมีอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นับว่าเป็นระยะเริ่มต้นเท่านั้น จึงควรมีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับนี้ให้มี
คุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับสูง และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นในสังคม (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523, น. 37) ครูผู้สอนจึงจะต้องเปล่ียนบทบาทการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนค้นพบความรู้ต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้
ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีท่ีน่าสนใจและมีความส าคัญอย่างยิ่งวิธีหนึง่ คือ การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (วิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน,์ 2554, น.206)  
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของ
ผู้เรียนภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือผลงานซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัว โดย
นักเรียนเป็นผู้วางแผนการศึกษา ค้นคว้า ด าเนินการด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาเท่านั้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555, น.2) ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของ John Dewey ท่ีระบุว่า การสอนช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น 
ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, น. 356) การจัดท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นส่ิงท่ี
ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือ นักเรียนได้มโีอกาสฝึกความสามารถในการน าความรู้เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้
มีโอกาสท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีมีอยู่ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าผลท่ีได้มาประยุกต์ใช้งาน
จริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างส่ือ เพื่อเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
พร้อมท้ังเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหารวมท้ังการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย (กิดานันท์ มลิทอง, 
2540, น. 69) การประเมินความสามารถในการท าโครงงานมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงงานเป็น
กระบวนการท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงงาน รวมถึงผู้สอนสามารถรับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างผลงานตาม
ความต้องการของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วีระพล สุวรรณนันต์, 2531, น. 111) 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 5  พบว่าเนื้อหา เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเนื้อหาท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้มากมายรวมถึงมี
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สามารถในการท าโครงงานได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อ
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
     3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี 
 3.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนอ าเภอบ้านไร่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดทัพหมัน กลุ่มโรงเรยีนอ าเภอบ้านไร่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จ านวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยรวมท้ังส้ิน 2 ฉบับ ดังต่อไปนี ้
      4.2.1. แผนการจัดเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงาน 

     4.2.2 แบบประเมินความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ 
4.3 ขั้นตอนการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.3.1. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสบการณ์ใน
การสสอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน หาค่า IOC และน าคะแนนผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
มาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีค่าต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และ
ค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
     4.3.2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ ผู้วิจัยประเมินความสามารถในท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ซึ่งความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีจะต้องประเมิน 
ดังนี้ 1) การวางแผนกิจกรรม 2) การลงมือท าโครงงาน 3) การเขียนรายงาน 4) การจัดแสดงโครงงาน แบบ
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ประเมินความสามารถในท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา
ค่า IOC  
 4.4 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
               1. ด าเนินการทดลองจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 14 ช่ัวโมง 
     2. ด าเนินการประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ รวบรวมคะแนน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทาง
สถิติและสรุปผลการวิจัย 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
 5.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
     ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดี 

     ส่ิงท่ี
ต้องการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ 

1. การวางแผน  - ก าหนดปัญหาเองได้จากความสนใจของผู้เรียนและเป็น
ปัญหาท่ีไม่อยู่ในระดับท่ีผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และ
ระบุปัญหาได้ชัดเจน 
- ก าหนดจุดประสงค์หรือก าหนดวิธีการเรียนรู้เป็นล าดับ
ขั้นตอนแต่บางส่วนไม่เหมาะสมหรือไม่ชัดเจนหรือยังไม่
ครบถ้วน 

ดี 

2. การลงมือปฏิบัติ - ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ อย่างเป็นขั้นตอนแต่กระท า
อย่างไม่มั่นใจในบางครั้ง ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามจุดประสงค์ 

ดี 

3. การเขียนรายงาน - เขียนรายงานทุกหัวข้อท่ีก าหนด เขียนอย่างเป็นขั้นตอน 
ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วน 

ดี 
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4. การจัดแสดง
โครงงาน 

- จัดแสดงผลงงานชัดเจน แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน าเสนอ
ด้วยของจริงหรือแบบจ าลอง การสาธิต การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน 

ดี 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถ
ในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี 
     ท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

กลุ่มนักเรียนทดลอง n เกณฑ์ร้อยละ X S.D. t P 

กลุ่มนักเรียนท้ังหมด 31 70 86.40 6.45 74.591 .000 
P<.01 หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี2 พบว่า ร้อยละของความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนมีด้าน มีคะแนนเฉล่ีย 86.40 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.45 สูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการท า
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 
 เป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้รับการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การจัดหัวข้อหรือปัญหาท่ีตนสนใจ โดย
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ระบุปัญหาตามความสนใจ ความสงสัย ท้ังในห้องเรียนนอกห้องเรียน ใหผู้้เรียน
เลือกหัวข้อหรือปัญหาของตนเอง 2) การวางแผนในการท าโครงงาน ซึ่งเป็นการวางแผน ก าหนดเค้าโครง
ของโครงงานใช้วิธีการด าเนินการอย่างรอบคอบ 3) การลงมือท าโครงงาน ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผน
ด าเนินงานด้วยตัวเองเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลสรุปผลและค้นคว้าผลการศึกษา 4) การเขียน
รายงาน โดยผู้วิจัยให้ผู้เรียนน าเสนอโดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน 5) การแสดงผลงาน โดยผู้วิจัยให้
ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบการรายงานปากเปล่า และน าช้ินงานมาเสนอหน้าช้ันเรียน 
ผู้วิจัยให้ผู้เรียนมีอิสระได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ ( 2549 : น 17 ) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมุ้งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ลงมือท าจริงให้มากท่ีสุดในทุกขั้นตอน โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเป็นการสอนท่ีช่วยให้
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ผู้เขียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนายณรงเดช นาขนารัมย์ (2553) ได้ท า
วิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถในการท าโครงงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” ซึ่งพบว่า 
ความสามารถในการท าโครงงานของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนอยู่ในระดับดี ส่งผลให้มี
ความสามารถในการท าโครงงานมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ดังนี้ ส่งผลให้มีความสามารถในการท าโครงงาน
มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ดังนี้ 1. ด้านการวางแผน ผู้เรียนก าหนดปัญหาเองได้จากความสนใจของผู้เรียน
และเป็นปัญหาท่ีไม่อยู่ในระดับท่ีผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และระบุปัญหาได้ชัดเจน ก าหนดจุดประสงค์
หรือก าหนดวิธีการเรียนรู้เป็นล าดับข้ันตอนแต่บางส่วนไม่เหมาะสมหรือไม่ชัดเจนหรือยังไม่ครบถ้วน อยู่ใน
ระดับดี 2. ด้านการลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ อย่างเป็นขั้นตอนแต่กระท าอย่างไม่มั่นใจใน
บางครั้ง ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามจุดประสงค์ อยู่ในระดับดี 3. ด้านการเขียนรายงาน เขียนรายงานทุกหัวข้อท่ี
ก าหนด เขียนอย่างเป็นขั้นตอน ข้อมูลถูกต้องและชัดเจน แต่ยังไม่ครบถ้วน อยู่ในระดับดี 4. จัดแสดงผลง
งานชัดเจน แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน าเสนอด้วยของจริงหรือแบบจ าลอง การสาธิต การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงผลงาน อยู่ในระดับดี 
 6.2 ผลความสามารถในการท าโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจากการส่งเสริมหรือสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549 ; อ้างถึงใน ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558 น. 194) 1. สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในส่ิงท่ีเรียนรู้ 2. กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ ต้ังค าถามใน
ส่ิงท่ีอยากรู้เพิ่ม 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นศึกษา วางแผน ออกแบบ และลงมือค้นคว้าหาค าตอบ 
4. ให้ก าลังใจและเสริมแรงเพื่อให้เกิดการพัฒนาวธิีการแสวงหาความรู้ 5. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างานตามกระบวนการ 6. ก าหนดสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์
ผลผลิตทางการเรียนรู้ที่ดี 7. ร่วมมือกับผู้สอนท่านอื่นเพื่อแสวงหาแนวทางการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ 8. 
อ านวยความสะดวกในการจัดหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 9. แนะน าแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 
10. ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายณรงเดช นาขนา
รัมย์ (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถใน
การท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” 
ซึ่งพบว่า ความรู้ในการท าโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการน าไปใช้ต่อไป โดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานน าไปทดลองใช้กับตัวแปรอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

7. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คู่มือการจัดการสาระการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
 เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรบัส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ) 
_______. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
_______. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

793 
 

กิดานันท์ มลิทอง. (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย.   
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. พิมพ์ครั้งท่ี 6 นนทบุรี. : 
 พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นต้ิง. 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). เทคโนโลยีและส่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
ชาตรี เกิดธรรม. (2547). เทคนิคการสอนแบบโครงงาน. กรงุเทพฯ : ชมรมเด็ก. 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยีการศึกษา : ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
 
ณรงเดช นาขนารัมย์. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีส่งเสริมความรู้ความสามารถใน    
          การท าโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปี      
          ท่ี 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. 
ดวงพร อิ่มแสงจันทร์. (2554). การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
 พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบ
 โครงงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ถวัลย์ มาศจรัส. (2549). แนวการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร 
ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตร์กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเล่มหนึ่ง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์  

มหาวิทยาลัย. 
นฤมล ร าจวน. (2549). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้
 วิชางาน ประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. 
 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 
นวลศรี ช านาญกิจ.(2551). สถิติเพื่อการวิจัย. นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 
บูรชัย ศิริมหาสารคาม. (2547). การประเมินผลการสร้างแบบทดสอบ. นครสวรรค์ : อักษรเจริญทรัพย์.  
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2546). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน. พิมพ์ครั้งท่ี 4.  

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
รมิดา ชาญประโคน. (2554).โครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์คิดค้น. กรุงเทพฯ : วังอักษร. 
รุ่งนภา สรรค์สวาสด์ิ. (2550). การพัฒนาความสามารถในการท าโครงงาน เรื่องการด ารงชีวิตและ
 ครอบครัว ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
วราภรณ์ ตระกูลสฤทธิ์. (2551). แนวทางจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรงุเทพฯ : เอ็มไอที. 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2544). การพัฒนาการเรียนสอนภาควิชาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม. 
วีระพล สุวรรณนันต์. (2531). การประเมินผลและโครงการ. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). การวัดผลประเมินผล
 วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
สัมมา รธนิธย์. (2546). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพ์ข้าวฟ่าง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

794 
 

สุคน สินธพานนท์ และ จินตนา วีรเกียรติสนทร. (2556). การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สู่ประชาคม
 อาเซียน. กรุงเทพฯ : เทคนิค. 
สุชาติ วงศ์สุวรรณ. (2542). การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย 

ตนเอง. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2549). วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
สุชาติ วงศ์สุวรรณ. (2542). การเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วย 

ตนเอง. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 
Childrress, P.N. (1983).  “ The  affect  of  science  project  on  cognitive  level  transition  in  

adolescents ”,  Dissertion  Abstracts  Internationan.  43 (4 ) : 3280. 
Papert, S. (1990). Constionist learning. The  Media  Laboratory  Massachusetts  Institute  of  
Technology  

Cambridge Massachuetts.  
Mason, T.H. (1991) "Am investigation of the relative efectiveness of teaher initated versus 
student  

initiated junjor high shool project", Dissertation Adstracts International. 51 (7) : 824. 
Smit, Patly Temeton. (1994). “Effect on Student Attitude and Achievement”, 
 Dissertation Abstracts International. 54: 2528 Y A.Vivas, David A. (1985, September). 
The  Design and Evolution 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่าน ดร.พรสิริ เอี่ยม
แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาแนะน าแนวทางในกาศึกษาหาความรู้ ให้แนวคิด ให้ค าปรึกษา
ให้ความช่วยเหลือจนจบการศึกษา 
 
9. ประวัตินักวิจัย 
                                      

ช่ือ นางสาวจารุวัลย์ ธรรมศิริ 
           หน่วยงาน โรงเรียนวัดทัพหมัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
796 

 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ท่ีมีต่อพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TEACHING METHOD THROUGH 

STAD ON ACHIEVEMENT AND GROUP PROCESS IN COMMUNICATION 
TECHNOLOGY OF MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 

 
สมพิทย์  วงศ์สุทธ์ิ 

คณะครุศาสตรมหาบณัฑิต  หลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
Tel.081-7858371 , E-Mail : karung101@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี กับเกณฑ์ระดับดี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค เอส ที เอ ดี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแกง่ชัชวลิตวิทยา  
ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 32 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 แผน 12 ช่ัวโมง มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก  2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก มีค่า (P) ค่า
ความยากง่าย ท่ีอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.67 และค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 จ านวน ค่า
ความเท่ียง 0.54  3) แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มในแต่ละด้าน มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน เท่ากับ 0.90 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้ประเมิน และการทดสอบค่าที 
    ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีพฤติกรรมการ
ท างานหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค 
เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 

ค าส าคัญ :  เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี, พฤติกรรมการท างานกลุ่ม, ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
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Abstract 

  This research has 3 purpose is to 1) to compare work behavior. Of students in 
Mathayomsuksa 1 was taught by S.T.A.D technique with good criteria. 2) To compare the 
number of students in Matthayomsuksa 1 who were taught collaboratively with S.T.A.D 
technique of the students with the achievement of 80% of the total score and the 
number of students passing the criterion of 80% of the total number of students. 
3) To compare learning achievement. Information technology Before and After School of 
Mathayomsuksa 1 Students .The study was conducted in collaboration with S.T.A.D. 
Sample The students in the first grade, room 1, Ban Kaeng Chatchawaritwitthaya School. 
United Campus, Rom Klao, Nawamin District Nakhon Sawan Province Under the Secondary 
Education Service Area Office 42 In the second semester of the academic year 2560, 32 
students were randomly selected by drawing. 

  The tools used in this research were 1) a collaborative learning plan with S.T.A.D 
technology subject, Students in the first semester, Experiment 6 weeks 2 hours per week, 
have a total of 12 hours, which is inspection was satisfactory. 2) The achievement test 
Information Technology 30 items 4 options P value Difficulty The power of discrimination 
(B) is between 0.20 - 0.80, the reliability of 0.54. 3) The behavioral observation group. The 
IOC index is between 0.67-1.00. 

The research found that 

  1. Students who were taught in cooperation with S.T.A.D technique had learning 
achievement. 80% of the total score is 87.5%, which is not less than 80%. 

  2. The students who received the S.T.A.D technique taught had higher learning 
achievement than before learning at the .05 level of significance. 

  3. Students who were taught in S.T.A.D technique had average score of overall 
group behavior ¯X = 9.31, SD = 1.29. 

 
บทน า 
 การจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอนท่ีจะต้องสอนนักเรียน บนพื้นฐานของ
แนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือสอนด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือให้ความส าคัญแก่
นักเรียนให้มากขึ้นด้วยการให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้พวกเขาได้คิด ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครูจะต้องเตรียมการสอนแต่ละครั้งเป็นอย่างดี  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีจะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น ครูผู้สอนจะต้อง
เปล่ียนแปลงบทบาทการสอน จากการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนค้นพบความรู้ต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เป็นวิธีการสอนท่ียึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเตรียมผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะทางสังคม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน จน
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ครู
จะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ท่ีมีความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้าหมายการท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น โดยสมาชิกแต่ละคนต้องมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นก าลังใจแก่กันและกัน และต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองพร้อมพร้อมกับ
การดูแลเพื่อนทุกคนในกลุ่มความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ ความส าเร็จของกลุ่ม 
คือความส าเร็จของทุกคน 
  การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือ และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาโดย Robert E.Slavin ได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาทางการศึกษา มุ่งเน้นทักษะคิด 
การเรียนท่ีเป็นระบบเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียน การเรียนด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี ดีเป็นรูปแบบการเรียนท่ีครบวงจรทุเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือ
ปฏิบัติส่ิงต่างๆด้วยตนเองการเรียนวิธีนี้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 - 5 คนเน้นให้มีการแบ่งงานกันท า 
ช่วยเหลือกันร่วมกันท างานท่ีได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่ง หนึ่ง ประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการ
เรียนแตกต่างกันซึ่งในการจัดแบ่งกลุ่มอาจพิจารณาจากผลการเรียนหรือคะแนนการสอบในภาคเรียนท่ีผ่าน
มา ในขณะท่ีสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือการในการท างานในเนื้อหานั้นนัน้แต่ในการทดสอบซึ่งจะท า
เมื่อเรียนจบเนื้อหานั้นแล้วจะเป็นการทดสอบรายบุคคลช่วยเหลือกันไม่ได้การเรียนด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี 
จึงเป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดรวมกันและเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเหตุผลซึ่งกัน
และกันได้เรียนรู้สภาพอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนในกลุ่มเพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตลอดจนเพื่อท่ีจะเรียนรู้ และรับผิดชอบงานของผู้อื่น
เสมือนงานของตนโดยมุ่งเนน้ผลประโยชน์และความส าเร็จของกลุ่ม 
  ปัจจุบนัมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี กันอย่างแพร่หลาย งานวิจัยของ (ชลธิศ  รุ่งเรือง, 2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft 
Word โดยใช้แผนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในเรื่องอื่นๆ  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ผลการสอนด้วยรูปแบบ เอส ที เอ ดี เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มและเจตคติต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80   
   2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  
   3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค เอส ที เอ ดี 
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สมมติฐานของการวิจัย  

 1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  

 2. นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที 
เอ ดี มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี ้

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
  ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตร่มเกล้านวมินทร์ เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 8 โรงเรียน ดังนี ้
 

ล าดับท่ี รายช่ือโรงเรียน จ านวนห้องเรียน 
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 12 
2 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 10 
3 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 
4 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 2 
5 โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา 4 
6 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 2 
7 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 3 
8 โรงเรียนพระบางวิทยา 4 
 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  

ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 32 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม โดยวิธีการจับฉลาก 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มี  3  ฉบับ  ดังนี้ 
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 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชม. รวม 12 ช่ัวโมง 
 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
จ านวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก 
 
3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชม. รวม 12 ช่ัวโมง เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ เนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งชัชวิลิตวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  แต่ละแผนมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) สาระส าคัญ 3)  มาตรฐานการเรียนรู้ 4)  จุดประสงค์การเรียนรู้ 5)  สาระการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) ส่ือการเรียนการสอน 8) การวัดและประเมินผล 9) บันทึกการ
ตรวจสอบ / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร10) บันทึกหลังสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี เป็นการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่ใช้ในการสอน วิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เมื่อแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถแล้ว มีวิธีการด าเนินกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสอน 2) 
ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม 3) ขั้นทดสอบย่อย 4) ขั้นหาคะแนนปรับปรุง 5) ขั้นให้รางวัลกลุ่ม จากนั้นหา
คุณภาพโดยใหผู้้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 
ข้อ ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 องค์ประกอบท่ัวไป ตอนท่ี 2 องค์ประกอบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส 
ที  
เอ ดี โดยผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม   
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 
3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อโดยเขียนข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นน าไป
หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขั้นไปหรือปรบัปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแก่ง
ชัชวลิตวิทยา จ านวน 27 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว จากนั้น
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.67 ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80   
และคัดเลือกข้อสอบท่ีครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อและน าไปหาค่าความเท่ียงของ
ข้อสอบท้ังฉบับ โดยไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว 
จ านวน 27 คน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเท่ียงซึ่งได้เท่ากับ 0.54 
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3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ผู้วิจัยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ด้าน ด้านท่ี 1 ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ด้าน 2 การให้ความ
ช่วยเหลือในกลุ่ม ด้านท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม โดยก าหนดเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating scale) 4 ระดับ ระดับ 4 ได้ 4 คะแนนระดับ 3 ได้ 3 คะแนนระดับ 2 ได้ 2 คะแนน ระดับ 1 ได้ 
1 คะแนน เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม 11-12 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 9-10 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
7-8 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง 5-6 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้ และระดับต่ ากว่า 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพเท่ากับปรับปรุง จากนั้นน าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มแล้ว น าความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมาหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลือกท่ีมีดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ .05 ขึ้นไป พบว่า
ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.67-1.00 หาคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเคยผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว จ านวน 27 คน ท าการจัดสถานการณ์  
จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี แล้วน าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มไปสังเกต โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ความเท่ียง) ซึ่งได้เท่ากับ 
0.54 
 
4. รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่มเดียว สอบก่อนและหลังเรียน โดยน า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยมีล าดับดังนี ้
  1. ช้ีแจงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี อธิบายกิจกรรมตามข้ันตอน 
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นด าเนินการแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้กลุ่มละ 4 
คน 8 จ านวนกลุ่ม มีช่ือกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม  F กลุ่ม G กลุ่ม H ซึ่งจะใช้ตลอดการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนเรียนเกง่ 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน    
เรียนอ่อน 1 คน  
  2.  ท าการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ข้อ   
  3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี และสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
  4. ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1จ านวน 30 ข้อ  
  5. น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสังเกต
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแต่ละประเภท มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  โดยใช้สถิติ t-test 
แบบ one samples 
  2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  โดยใช้สถิติ t-test แบบ one 
samples 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้
สถิติ t-test แบบ Dependent samples  
 
ผลการวิจัย   
 
1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อย
ละ85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี ้
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X  S.D. t 
หลังเรียน 32 32 24.97 1.83 2.90 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05* 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี  
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนพบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 24.97 จากคะแนนเต็ม 30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.83 
และมีค่า t ท่ีได้จากการค านวณคือ 2.90 ซึ่งมากกว่า 1.70 สรุปได้ว่า ค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนและหลังเรียนของนกัเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค เอส ที เอ ดี  

ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนเรียนจากนั้นทดลองสอน เมื่อส้ินสุดการสอน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบที  
แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent sample) ได้ผลการวิเคราะห์  
แสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี  
 

กลุ่มทดลอง N   S.D D  
2

D  t 

สอบก่อนเรียน 32 12.22 2.30 417 
 

5661 
 

27.23* 
สอบหลังเรียน 32 25.25 2.00 
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 , t(0.5,31) = 1.695 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 3 
 
สรุปผล 
  จากการวิจัยในครั้งนี้โดยใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี กับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน ทดลองสอบและทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์  
สรุปผลได้ดังนี้ 
 
 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  (เกณฑ์ร้อยละ 80) เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
2. นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ของคะแนนเต็ม มีจ านวนต้ังแต่ร้อยละ 87.5 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2  
3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐาน ข้อท่ี 3  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในครั้งต่อไปดังนี ้
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1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

  การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้นักเรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ทักษะการท างานกลุ่มจึงมีความส าคัญต่อการเรียน ดังนั้น ก่อนท าการ
สอน ครูควรฝึกทักษะพื้นฐานในการท างานกลุ่มให้กับนักเรียนก่อน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากๆยิ่งขึ้น   

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 2.1 ควรน าวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง

ในระดับอื่นๆ และเนื้อหาอื่นๆ เพื่อศึกษาความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับช้ันใด  
2.2 ควรน าวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ไปศึกษากับตัวแปรด้านอื่นๆ 

เช่น เจตคติต่อการเรียน ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม มนุษย์สัมพันธ์ในการเรียน เป็นต้น 
   2.3 ควรน าวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี ไปเปรียบเทียบกับการสอน
แบบอื่นๆ เช่น การสอนตามปกติ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น  
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ท างานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความรู้จนผู้วิจัย
สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ ในงานวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านแก่งชัชวิตวิทยา  นครสวรรค์ ตลอดจนคณะครูบุคลากร ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนโดยให้ความสะดวก
ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ความเต็มใจ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุนและเป็น
ก าลังใจอย่างดียิ่ง และคอยดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน ถ้าหากผลงานวิจัยมีส่ิงดีงาม และเป็นประโยชน์ ผู้วิจัย
ขอมอบส่ิงดีงามแก่ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมด 

6. ประวัตินักวิจัย  
สมพิทย์  วงศ์สุทธิ์ 
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ต าแหน่ง ครู 
 

 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
806 

 

การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อพานพุ่มประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 
A Study of Consumers’ Satisfaction of A Special Classical Flower 

Arrangement 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ และศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ จากกลุ่มผู้บริโภค จ านวนท้ังส้ิน 120 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและร้อย
ละความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์พานพุ่มท่ีได้มีความสูง 3 เมตร ประดับด้วยกลีบ
ดอกไม้ประดิษฐ์จ านวน 60 ล้านกลีบ และผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.40 โดยมีความพึงพอในในหัวข้อพานพุ่มมีสีสวย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 93.00 และมีความพึงพอใจในหัวข้อความเหมาะสมในการเก็บรักษา อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 82.40 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ, การประดิษฐ์, พานพุ่มขนาดใหญ่, วัสดุ 

 
 

Abstract 
 

This research was aimed to study a special flower arrangement and the consumers’ 
satisfaction of the arrangement. Data were collected from120 subjects by means of 
questionnaire and analyzed in terms of means and percentage.  It was found that the 
special flower arrangement with 60 millions of artificial flower petals resulted in a three-
meter high end product and the consumers’ satisfaction with this was at the high level of 
87.40 %.  In relation to the arrangement with beautiful color, the satisfaction was at the 
highest level of 93.00 % while the satisfaction related to suitability and storage was at the 
lowest level of 82.40 %. 
Keywords: Satisfaction, Craft, Special Classical Flower Arrangement, Material  
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บทน า 
การประดิษฐ์พานพุ่มเป็นการน าดอกไม้หรือวัสดุซึ่งช่างได้ประดิษฐ์เป็นพุ่มแล้วน ามาวางไว้บนพา อัน

ถือเป็นเครื่องสักการะหรือบูชาช้ันสูงของไทย ท่ีช่างประดิษฐ์ไทยได้น าดอกไม้หรือวัสดุต่างๆ มาคิด
ประดิษฐ์ประดอยจัดท าขึ้น และจัดตกแต่งเป็นทรงพุ่ม แล้วน ามาวางไว้บนพานเพื่อน าไปเป็นเครื่องบูชาหรือ
สักการะส่ิงท่ีเคารพนับถือ เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงค์ และบรรพบุรุษท่ีเคารพ
นับถือ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความจงรักภักดีในโอกาสต่างๆ (ชวลิต ศิริภิรมย์, มปป.) 

ในวโรกาสอันเป็นศุภมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญมายุ 60 
พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และประชาชนชาวไทยจึงเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏด้วยการส่งเสริม พระราชกรณียกิจและพระ
อัจฉริยภาพท่ีเป่ียมล้นไปด้วยโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดโดยใช้เทคนิค การมัด การร้อย 
การกรอง การเย็บ และการปัก พานพุ่มท่ีมีขนาดสูง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ใช้กลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ท้ังหมดจ านวน 60 ล้านกลีบ ซึ่งพานพุ่มประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวส่วนยอดพุ่มประดิษฐ์เป็นรูปหงส์ 
อันหมายถึง ความสง่างาม ตัวพุ่มร้อยกรองด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ สอดแทรกด้วยมุกอันแสดงถึงความ
ศรัทธาและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยพร้อมสัญญาลักษณ์แห่งอภิวันเหนือพานพุ่มประดิษฐ์อักษร
พระนามย่อ สธ  .อักษรพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม ารี ตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
กรองด้วยกรีบดอกบัวตูมและบัวบานเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยประดิษฐ์พานพุ่มจากกลีบดอกไม้
ประดิษฐ์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา 60 พรรษา และท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่ม
ขนาดใหญ่ เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาพานพุ่มต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ ่

 
สมมติฐานของการวิจัย 
  ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
1.1  การศึกษาการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 

ผู้ด าเนินงานวิ จัยได้พัฒนาการออกแบบพานพุ่มขนาดใหญ่ ท่ีมีขนาดสูง 3 เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ใช้กลีบดอกไม้ประดิษฐ์ท้ังหมดจ านวน 60 ล้านกลีบ (ดังแสดงในภาพท่ี 1) โดยใช้
เทคนิค การมัด การร้อย การกรอง การเย็บ และการปัก โดยผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบ
หลักในการท าผลงานท้ังหมด 15 ส่วน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 พานพุ่มขนาดใหญ่ 

 
1.1.1 ยอดฉัตร เป็นส่วนประกอบส่วนบนท่ีอยู่ส่วนบนสุดของพานพุ่ม เป็นฉัตร 7 ช้ัน ท่ี

ตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์และเส้นมุกโดยรอบ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ยอดฉัตร 

 
1.1.2 พุ่มเล็ก เป็นพุ่มดอกไม้ขนาดเล็กท่ีใช้ตกแต่งอยู่ด้านบนยอดของพุ่มขนาดใหญ่ และ

มีฉัตร 7 ช้ันตกแต่งอยู่ด้านบน ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 พุ่มเล็ก 
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1.1.3 ฐานรองพุ่ม เป็นฐานขนาเล็กส าหรับรองพุ่มเล็กมีรูปทรงเป็นแบบพาน ตกแต่งด้วย
กลีบดอกไม้สีม่วง ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ฐานรองพุ่ม 

 
1.1.4 กระทง เป็นกระทงส าหรับรองพุ่มเล็ก ซึ่งวางอยู่ด้านบนพาน ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้

ริบบิ้นสีม่วงเป็นส่วนประกอบหลัก ขอบกระทงเย็บตกแต่งด้วยกลีบคอม้าลายเปีย และติดกลีบสัตบุตท่ีตัว
กระทง ด้านใต้กระทงตกแต่งด้วยกลีบผีเส้ือ ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 กระทง 

 
1.1.5 เฟื่อง เป็นเฟื่องรูปทรงปีกนก ใช้ติดตกแต่งบริเวณด้านบนขอบฐานรองพุ่มเล็ก มี

ประจ ายามข้ันกลางระหว่างตัวเฟื่อง ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 เฟื่อง 

 
1.1.6 ตัวหงส์ เป็นส่วนประกอบท่ีน ามาใช้จัดตกแต่งบริเวณยอดพุ่ม มีจ านวน 4 ตัว 

ประดิษฐ์ขึ้นด้วยกลีบดอกบานไม่รู้โรย ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ตัวหงส์ 

 
1.1.7 หัวใจแขวน เป็นช้ินงานท่ีน ามาใช้ตกแต่งบริเวณยอดพุ่ม ซึ่งใช้ตกแต่งขั้นกลาง

ระหว่างหงส์ท้ัง 4 ตัว ดังแสดงในภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 หัวใจแขวน 

 
1.1.8 อุบะ เป็นอุบะท่ีประดิษฐ์ขึ้นจากลูกปัดอะครีลิคใสรูปทรงหยดน้ าและลูกปัดอะครี

ลิคทรงกลม ใช้ตกแต่งบริเวณด้านบนยอดพุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 อุบะ 
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1.1.9 ฐานรองยอด เป็นฐานท่ีน ามาใช้เพื่อวางเช่ืองต่อระหว่างพุ่มขนาดให้และยอดพุ่ม 
ตกแต่งด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 ฐานรองยอด 

 
1.1.10 ตราสัญลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ สธ. ติดบนโฟมรูปทรงหยดน้ า ตกแต่งด้วยกลีบ

ดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง และบนยอดหยดน้ าตกแต่งด้วยตราประจ ายาม และตัวกนก ในส่วนของตราสัญลักษณ์
เป็นส่วนประกอบท่ีน ามาใช้ในการติดตกแต่งบริเวณส่วนกลางของพุ่มขนาดใหญ่ ดังแสดงในภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 ตราสัญลักษณ์ 
 

1.1.11 แบบกลีบบัวเล็ก เป็นแบบกลีบบัวท่ีประดิษฐ์ขึ้นจากเส้นมุกขนาดเล็กท้ังกลีบ เพื่อ
น าไปใช้ในการติดตกแต่งฐานรองยอดพุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 12 แบบกลีบบัวเล็ก 
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1.1.12 พุ่มขนาดใหญ่ เป็นพุ่มท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาจากกลีบดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง ท่ีออกแบบ
การจัดท าโดยการไล่ระดับสีของกลีบดอกไม้จากอ่อนลงมาหาเข้ม ดังแสดงในภาพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 พุ่มขนาดใหญ่ 
 

1.1.13 แบบกลีบบัวใหญ่ เป็นกลีบบัวที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกลีบดอกไม้ประดิษฐ์สีม่วง และ
เดินขอบกลีบบัวด้วยเส้นมุก เพื่อน ามาใช้ติดตกแต่งบริเวณฐานล่างของพุ่มขนาดใหญ่ ดังแสดงในภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 แบบกลีบบัวใหญ่ 

 
1.1.14 ฐานพานพุ่มขนาดใหญ่ เป็นฐานปูนตกแต่งด้วยเส้นเงินท่ีน ามาพันจนเต็มฐาน เพื่อ

น ามาใช้เป็นฐานหลักในการวางพุ่มขนาดใหญ่ ดังแสดงในภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 15 ฐานพานพุ่มขนาดใหญ่ 
 

1.1.15 ดอกไม้ตกแต่ง เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการจัดตกแต่งบริเวณด้านล่าง
ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย ดอกกล้วยไม้แคทลียา, ดอกกุหลาบ, ดอกเดลฟีเนีย, ดอกคูณสีชมพู และดอก
กล้วยไม้สายสีฟ้า  
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2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ มีขั้นตอนการศึกษา 

ดังนี้ 
2.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี และบุคคลท่ัวไปในเขตจังหวัดปทุมธานี 
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  เป็นการ สุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) จ านวน 120 คน  

2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง โดยชุด

แบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้โดยเฉล่ีย

ต่อเดือน และการเคยพบเห็นพานพุ่มขนาดใหญ่ ลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 8 ข้อ โดย

ใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 

2.3 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบนั้น ผู้วิ จัยได้ท าการทดสอบความตรง  

(Validity) และความเช่ือถือได้ )Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ คือ 
2.3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 

น ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบ 
พิจารณาในด้านความเท่ียงตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจน
ของค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามสามารถส่ือความหมายได้ตรงตามความประสงค์ของผู้วิจัย 
และผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญกับส่ิงท่ีจะวัดเป็นผู้ท าการตรวจสอบ 
โดยมีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content Validity) โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) (สุวิมล ติรกานันท์, 2543) ประกอบด้วย 

ค่า +1 คือ ผู้ตรวจสอบแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรท่ีจะศึกษาได้  
ค่า 0  คือ ผู้ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสามารถใช้วัดค่าตัวแปรท่ีศึกษาได้ 

หรือไม่  
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ค่า -1  คือ  ผู้ตรวจสอบแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สามารถใช้วัดค่าตัวแปรท่ีจะศึกษาได้  

สูตร IOC =  
  

 
 

IOC  =  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
∑R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
N  =  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  
ซึ่งผลคะแนนท่ีได้ ข้อท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ได้ท าการปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนดัชนี 

ความสอดคล้องและด าเนินการขั้นต่อไป   
ค่า IOC ท่ีได้อยูระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งหมายถึงว่าผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ได้ท าการ

พิจารณาแบบสอบถามแล้วลงมติว่าเนื้อหา การใช้ภาษาและโครงสร้างของแบบสอบถามถูกต้อง 
2.3.2 การทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
จ านวน 20 คน  

2.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.4.1 น าแบบสอบถามไปท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มเลือกจากบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกลุ่มบุคคลท่ัวไปในเขตจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีความสนใจ
ในด้านการจัดท าพานพุ่มขนาดใหญ่ จ านวน 120 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ ตามรายการท่ีก าหนดไว้ ด้วยวิธี (Central Location Test: CLT)  

2.4.2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ
และด าเนินการขั้นต่อไป 

2.4.3 ท าการบันทึกรหัสค าตอบในแบบสอบถามเพื่อประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

2.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อรับแบบสอบถามกลับมาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของค าตอบ บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อประมวนผลค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

2.5.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้บริโภค ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถ่ี และค านวณหาค่าร้อยละ 

2.5.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
น ามาค านวณหาค่าเฉล่ียแต่ละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 
   ระดับคะแนน   ความหมาย  
   ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  0.50 – 1.49  ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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2.5.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้บริโภค ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การ รวบรวมข้อความของผู้บริโภคมาสรุปความต้องการและข้อคิดเห็น 

 
ผลการวิจัย 

1. การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการตรวจคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 5 ท่าน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. การใช้วัสดุท่ีมีความเหมาะสม 1 -1 1 1 1 3 0.6 
2. พานพุ่มมีสีสวย 1 1 1 1 0 4 0.8 
3. ขนาดของพานพุ่มมีความ
เหมาะสม 

0 1 1 0 1 3 0.6 

4. ลักษณะของพานพุ่มมีความ
แปลกใหม่ 

1 1 1 -1 1 3 0.6 

5. พานพุ่มมีความคงทน 1 1 -1 1 1 3 0.6 
6. ประโยชน์การใช้งาน 1 1 1 1 0 4 0.8 
7. ความเหมาะสมในการออกแบบ 0 1 1 0 1 3 0.6 
8. ความเหมาะสมในการเก็บรักษา 1 1 0 1 1 4 0.8 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าจากการหาประสิทธิภาพค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่า

ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งในการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พาน
พุ่มขนาดใหญ่ โดยผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ท่ี 5.4 ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะว่า
ควรมีการใช้ค าท่ีมีความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบค าผิดในแบบประเมิน  

ส าหรับในการทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้
ในการวิจัย จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ทดลองท้ัง 20 คน มีความเข้าใจและสามารถท าแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ได้ทุกคน 

 
2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่  สามารถแสดงผลการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค 
  ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค คือ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และกลุ่มบุคคลท่ัวไปในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 120 คน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และการเคยเห็นพานพุ่มขนาดใหญ่ ได้ผลข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ความถ่ี ค่าร้อยละ 
      1.  เพศ   
           -  ชาย 44 36.67 
           -  หญิง 76 63.33 
      2.  อายุ   
           -  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 47 39.17 
           -  21 – 30 ปี 51 42.50 
           -  31 – 40 ปี 5 4.17 
           -  41 – 50 ปี 9 7.50 
           -  50 ปีข้ึนไป 8 6.67 
     3.  อาชีพ   
           -  นักเรียน  /นักศึกษา  86 71.67 
           -  ข้าราชการ  /รัฐวิสาหกิจ  19 15.83 
           -  อาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว 2 1.67 
           -  พนักงาน  /เจ้าหน้าท่ีบริษัท 9 7.50 
           -  อื่นๆ )ระบุ( …… 4 3.33 
      4.  การศึกษา   
           -  มัธยมศึกษาตอนต้น 2 1.67 
           -  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4 3.33 
           -  อนุปริญญา/ปวส. 9 7.50 
           -  ปริญญาตรี 59 75.83 
           -  สูงกว่าปริญญาตรี 14 11.67 
      5.  รายได้ต่อเดือน   
           -  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 56 46.67 
           -  5,000 – 10,000 บาท 23 19.17 
           -  10,001 – 15,000 บาท 12 10.00 
           -  15,001 – 20,000 บาท 6 5.00 
           -  20,001 บาทขึ้นไป 23 19.17 
      6.  เคยพบเห็นพานพุ่มขนาดใหญ่มาก่อนหรือไม่   
           -  เคย 61 50.83 
           -  ไม่เคย 59 49.17 
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จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.33 มีอายุระหว่าง 21 – 30 
ปี ร้อยละ 42.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75.83 และเป็นนักศึกษา ร้อยละ 71.67 มี
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 46.67 และผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เคยพบเห็นพาน
พุ่มขนาดใหญ่ ร้อยละ 50.83 

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
ได้ผลข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. การใช้วัสดุท่ีมีความเหมาะสม 4.33 86.60 มาก 
2. พานพุ่มมีสีสวย 4.65 93.00 มากท่ีสุด 
3. ขนาดของพานพุ่มมีความเหมาะสม 4.34 86.80 มาก 
4. ลักษณะของพานพุ่มมีความแปลก
ใหม ่

4.40 88.00 มาก 

5. พานพุ่มมีความคงทน 4.41 88.20 มาก 
6. ประโยชน์การใช้งาน 4.21 84.20 มาก 
7. ความเหมาะสมในการออกแบบ 4.53 90.60 มากท่ีสุด 
8. ความเหมาะสมในการเก็บรักษา 4.12 82.40 มาก 

รวมทั้งสิ้น 4.37 87.40 มาก 
  

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.40 ซึ่งมีความพึงพอในในหัวข้อพานพุ่มมีสีสวย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.00 รองลงมามีความพึงพอใจในหัวข้อความเหมาะสมในการออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 90.60 และ
มีความพึงพอใจในหัวข้อความเหมาะสมในการเก็บรักษา อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.40 
ตามล าดับ เนื่องจากสีของพานพุ่มขนาดใหญ่ เป็นการใช้สีท่ีมีความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของผู้พบ
เห็นได้เป็นอย่างดี อีกท้ังความเหมาะสมในการออกแบบยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสวยงามอีกด้วย 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย  
การศึกษาวิจัยการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนักศึกษา และ

บุคคลท่ัวไปในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 120 คน ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 
พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความพึงพอใน
ในหัวข้อพานพุ่มมีสีสวยมากท่ีสุด โดยการจัดท าพานพุ่มขนาดใหญ่นี้สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดการท า
พานพุ่มขนาดใหญ่ในวโรกาสอื่นๆ ต่อไปได้ 
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2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

2.1.1 ควรพัฒนารูปทรงพานพุ่มให้มีลักษณะท่ีแปลกใหม่และหลากหลายยิ่งขึ้น 
2.1.2 ควรศึกษาการใช้วัสดุอื่นในการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ 

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในอนาคต 
2.2.1 ควรศึกษาการควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อน าไปพัฒนาเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคต 
2.2.2 ควรศึกษาเทคนิคและกระบวนการประดิษฐ์พานพุ่มขนาดใหญ่ท่ีสามารถท าได้ด้วย

วัสดุและวิธีการอื่นๆ และช่วยกระชับเวลาในการจัดท าผลงานมากยิ่งขึ้น 
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5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีให้ความ
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ความเชี่ยวชาญ 1. การจัดดอกไม้ 
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4. การจัดดอกไม้แบบไทย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2)ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 3) พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

 กลุ่มตัวอย่าง ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ คิือ  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจ า ช้ัน                   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 300 คน ท่ีได้
จากการแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน และสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากรแต่ละขนาดของโรงเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของกริฟฟิธส์ และ การด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) การด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 
ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารด้านการมีความคิดริเริ่ม 
และด้านการให้ความช่วยเหลือส่งผลต่อการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริหาร  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

Abstract 
 

The research’s objectives in order to obtain: 1) Administrative behavior level of the 
directors 2) Implementation level of student care and support system in elementary 

Paper ID: ILI064 
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schools 3) Administrative behavior of the directors affecting student care and support 
system in elementary schools under the Pathumthani primary educational service area 
office 2.   

The research samples were 300 participants that including of directors and class 
instructors under the Pathumthani primary educational service area office 2, Year of 
education is 2017, derived by proportional stratified and random sampling follow by total 
of population of each school. A Griffith's questionnaire about administrative behavior and 
implementation of student care and support system follow by office of the basic 
education commission’s concept were a tool of the research. Data analytical statistic 
consists of frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. 
 The results were found that 1) Both of perspective and single aspect of 
administrative behavior level of the directors under the Pathumthani primary educational 
service area office 2 were detected at high level 2 Both of perspective and single aspect of 
implementation level of student care and support system under the Pathumthani primary 
educational service area office 2 were detected at high level 3) Both of perspective and 
single aspect of administrative behavior of directors have creativity and affecting student 
care and support system under the Pathumthani primary educational service area office 2, 
there were statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keyword: Administrative behavior, student care and support system 

 

บทน า 

 ปัจจุบันสังคมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อ เยาวชน
ไทยเป็นอย่างยิ่ง เยาวชนเป็นวัยที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมจากผู้ใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญา และพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันนับต้ังแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 หมวด 7 และแนวทางการ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2552) ซึ่งสอดรับกันว่าจะต้องมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ ซึ่งการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะต้องเช่ือมโยงกับองค์กร และบุคคล
หลายฝ่าย  

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารงาน และด าเนินการร่วมกับแกนน าอื่น ๆ เพื่อ
ช่วย ผลักดันสนับสนุนและประสานงานให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกร่วมกันท างานเป็นทีม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร รวมท้ังก ากับดูแลให้มีการด าเนินการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวั ตถุประสงค์ของการพัฒนานั้น คือ  พฤติ
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กรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการท างานและเพื่อให้
บุคลากรมีความมั่นใจในการท างาน  

การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นภาระงานส าคัญของสถานศึกษาท่ีต้องก าหนดเป็น
นโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือ จากครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนให้มีความ
สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็น
สุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง บทบาทของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจอย่างกัลยาณมิตร มีการประสานความ
ร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ความส าคัญของพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
1. ระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ระดับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
3. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูประจ าช้ัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 67 แห่ง ประชากร
ท้ังส้ินจ านวน 1,309 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 78 คน   ครูประจ าช้ัน จ านวน 1,231 
คน  
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2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตามตารางของเคร็จซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan,1970) ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 297 คน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 300 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 

และประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 จ านวน 43 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นครอบคลุมพฤติ
กรรมการบริหารตามทฤษฎีของกริฟฟิธส์ 7 ด้าน  

ตอนท่ี3แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกั ด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จ านวน 33 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นครอบคลุม
การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อ

น าไปขอความร่วมมือ จากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ขออนุญาตในการเก็บข้อมูล จากผู้บริหารและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามคืน
ภายใน 15 วัน 

3) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

  1) ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 300 คน 
พบว่า ครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2  ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.0 อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  ประสบการณ์ในการท างานไม่
เกิน 5 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  
ครูประจ าช้ัน จ านวน 264 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.0    

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.96, 
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SD = 0.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเข้าสังคมได้ดี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด     (  = 4.02, SD = 
0.73) รองลงมา ด้านการประสานงาน (  = 4.00, SD = 0.76) ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข (  = 4.00, 
SD = 0.75)  และด้านการมีความคิดริเริ่มมีค่าเฉล่ีย ต่ าท่ีสุด (  = 3.96,SD =0.66) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ของพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร  

   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมและรายได้ 
 

 
 3) ผลการวิเคราะห์การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.96, SD = 0.78) และรายด้านส่วนมากอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคลอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียน

รายบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( =4.26, SD = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ( =4.11, SD 

= 0.65) และด้านการส่งต่อ มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ( =4.04, SD = 0.66) ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ ของการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร n=300 ระดับ  
  SD 

1. ด้านการมีความคิดริเริ่ม 3.96 0.66 มาก  
2. ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 4.00 0.75 มาก  
3. ด้านการให้การยอมรับนับถือ 3.97 0.82 มาก  
4.ด้านการให้ความช่วยเหลือ 3.80 0.93 มาก  
5.ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 3.97 0.80 มาก  
6.ด้านการประสานงาน 4.00 0.76 มาก  
7.ด้านการเข้าสังคมได้ดี 4.02 0.73 มาก  

รวม 3.96 0.78 มาก  

การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา n=300 ระดับ  
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4) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า พฤติกรรม 
การบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษาด้านการมีความคิดริเริ่มและด้านการให้ความช่วยเหลือ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ท้ังในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านการประสานงานส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2  ในรายด้าน 4 ด้านคือ ด้านรู้จักนักเรียนรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข  พฤติกรรมการบริหารด้านการยอมรับนับถือส่งผล
ต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาในรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านการรู้จักนักเรียน
รายบุคคลและด้านการ      คัดกรองนักเรียน พฤติกรรมการบริหารด้านการโน้มน้าวจิตใจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาในรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข พฤติกรรมการบริหารด้านการเข้าสังคมส่งผลต่อการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา    ในรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ 

ยกเว้นพฤติกรรมการบริหารด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ดังตารางท่ี 
3 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
 

  SD 
1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล  4.26 0.52 มากท่ีสุด  
2. การคัดกรองนักเรียน   4.11 0.58 มาก  
3. การส่งเสริมและพัฒนา   4.11 0.65 มาก  
4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข  4.05 0.59 มาก  
5. การส่งต่อ 4.04 0.66 มาก  

รวม 4.12 0.53 มาก  

            การด าเนินงาน  
          ระบบดูแลช่วยเหลือ    
            นักเรียน 
 
 
   พฤติกรรม 
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ด้านการมีความคิดริเริ่ม 0.30 0.52 0.36 0.36 0.53 0.45 

ด้านการรู้จักปรับปรงุแก้ไข - - - - - - 
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หมายเหตุ  ตัวเลขท่ีแสดงในตาราง คือ ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 อภิปรายโดยยึด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม ผู้น าของผู้บริหารใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย   อันดับแรก คือ การเข้าสังคม
ได้ดี การรู้จักปรับปรุงแก้ไข การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจ การให้การยอมรับนับถือ การมีความคิด
ริเริ่ม และการให้ความช่วยเหลือ ตามล าดับ พฤติกรรมผู้น าโดยส่วนรวมจะมีแนวคิดจากลักษณะวิธีการใช้ 
อ านาจ และลักษณะวิธีการท างานท่ีจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่าง  ๆ ของผู้น าท่ีแสดงออกมาในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดบุคลากรในสถานศึกษาประสานประโยชน์ของสถานศึกษา หรือยึดสถานการณ์เป็นหลัก
พฤติกรรม ท่ีแสดงออกของผู้น าจะปรากฏออกมาในรูปของการรู้จักปรับปรุงแก้ไข การประสานงาน การโน้ม
น้าวจิตใจ การให้การยอมรับนับถือ การมีความคิดริเริ่ม โดยต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของ สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ก้องภพ ยี่หรา (2550) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเขตตรวจราชการท่ี 6 พบว่า พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ท้ังในภาพรวม และรายด้าน จากท่ีกล่าวมานั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีผู้บริหารต้องตระหนักบทบาทการด าเนินงานท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
ปรับบทบาทหน้าท่ีของตนเองให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร ควรจัดให้ผู้ร่วมงานได้พบปะสังสรรค์กันเพื่อ  สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และผู้บริหารสามารถ
รับรู้ความรู้สึกของผู้ร่วมงานได้ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบ จนท าให้ สามารถ
ถ่ายทอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การส่งเสริมใหบุคลากรท างานตามโครงการหรือ แผนงานใหม่ ๆ 
การส่งเสริมการฝึกอบรม และการมีแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา นักเรียน และ

ด้านการยอมรับนับถือ -0.58 -0.23 - - - - 

ด้านการให้ความช่วยเหลือ 0.39 0.44 0.75 0.75 0.59 0.63 

ด้านการโน้มน้าวจิตใจ - - -0.49 -0.49 - - 

ด้านการประสานงาน 0.84 0.71 0.39 0.39 - 0.47 

ด้านการเข้าสังคม - -0.43 - - -0.37 -0.32 
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ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ วสันต์ ช่างนาค (2554) ศึกษาพฤติกรรม ของผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการ วิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารอยู่
ในระดับมาก ท้ังในภาพรวม และรายด้าน  

2) . การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น เพราะว่า ผู้บริหารและ 
ครูมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะครู คือผู้ท่ีใกล้ชิดกับนักเรียนรองจาก
ผู้ปกครอง เมื่อครูได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลจะท าให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนและสามารถวางแผนท่ี
จะช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เชาวลิต จินดารัตน์ (2551) ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 
พบว่าการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านัก งานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ประเสริฐ สวนจันทร์ (2553) ได้วิจัย
เรื่องการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก  สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบว่าการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก  

3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า พฤติกรรม 
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความคิดริเริ่มและด้านการให้ความช่วยเหลือ ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 2 ท้ังในภาพรวมและรายด้านทุกด้านโดยร่วมกันท านายได้ร้อยละ 63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับการวิจัยของ ดุษฎี  จ าปา (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1พบว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารด้านการมีความคิดริเริ่ม และการประสานงานเป็นปัจจัย 
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารด้าน
การมีความคิดริเริ่ม มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังนี้ เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าท่ีจะคิดส่ิงใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ   กล้าท่ีจะตัดสินใจ ท้ังในด้านด าเนินการงาน
หรือโครงการใหม่ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้ทันต่อ
เหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และก าหนดเป็นแผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของ   ปิยะพร  ป้อมเกษตร์ (2550) นักบริหารการศึกษาท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรมในด้าน
การริเริ่มงานใหม่ ๆ ข้ึน และมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้งานท่ีเขาริเริ่มใหม่ ๆ 
เหล่านั้นบรรลุผลส าเร็จ  

ท้ังนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา ด้านการปรับปรุงแก้ไข ไม่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ังนี้ เนื่องจากบุคลากร ในสถานศึกษาได้มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนในสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และจิตส านึกของความเป็นครูท่ีมีต่อนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดของ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ) โดยมีกระบวนการการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ท่ีมีข้ันตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการ และเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ 
และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ า ช้ันหรือครู ท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน และ บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคนมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาอาจแสดงพฤติกรรมผู้น าท่ีไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา จนท าให้เกิดการไม่ให้การยอมรับนับถือ ไม่ให้ความช่วยเหลือ และยัง
ขาดการโน้มน้าวจิตใจในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือเป็นการบังคับให้ปฏิบัติ แต่ก็ไม่
ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพราะบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการด าเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ   

1)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และบุคลากรได้รับการพัฒนา ทักษะด้านต่างๆ เช่นอบรมผู้บริหารให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหาร และการด าเนนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2)  สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรต้ังเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร ให้การ 
สนับสนุน และส่งเสริมในด้านการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น   

3)  ผู้บริหารควรพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโดยให้การ สนับสนุน และร่วมกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียน ของ
นักเรียน ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กับเกณฑ์ร้อยละ 60  ของคะแนนเต็ม 2)  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา  2560 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม   อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    จ านวนนักเรียน  31   คน   เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม  ใช้เวลาในการทดลอง 14  ช่ัวโมง   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน จ านวน  5  แผน   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบ
อัตนัย   จ านวน  5 ข้อ 5  สถานการณ์   
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  ของคะแนนเต็ม  มีจ านวน นักเรียน 31  
คน  คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.48 โดยคิดเป็นร้อยละ 66.20 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนน
เต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2)  นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ 26.48 สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 11.97 อย่างมนีัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05    
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
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Abstract 

The research aims to: 1) To compare the problem solving abilities of students, after 
teaching, by using the Project Based learning method, with the aim of students acquiring 
60% full marks. 2) To compare the problem solving abilities of the case study group of 
Mathayomkusa 2 students in the Subject of Career and Technology, before and after 
teaching through Project  Management learning. 
 The sample group of students used for this study are Mathayokomsa 2, in their first 
semester of the academic year 2560 from, Sawangarom Witthayakom School in the Sawang 
Arom District of Uthai Thani, Under the office of the Secondary Education Region 42.  The 
sample group consisted of 31 students.  The case study took the group 14 hours to 
complete.  The instruments used for this research were:  5 Project plans, 5 Tests based on 5 
different scenarios was assigned. 
 The research found that: 

1. It was found that the Matthayomsuksa 2 Students who had been taught using the 
Project Based learning methods, ability to solve problems after school was higher than 60 
percent of the full score. There were 31 students. The average score after class was 26.48, 
or 66.20 percent higher than the 60 percent mark. Therefore there is a statistical increase at 
the .05 level. 

2. It was also found that Matthayomsuksa 2 Students who had been using the Project 
Based learning methods, ability to think about and resolve a problem is higher than before. 
The mean score of their post-test ability was 26.48.  It has significantly increased and is 
higher than the pretest score of 11.97 at the .05 level. 
 
Keywords :  Project Based learning method , problem solving abilities. 
 

       
1. บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนสว่างอารมณ์
วิทยาคม ท่ีผ่านมา ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จากการรายงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
การคิด หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ ท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551:.6) จากการประเมิน
สมรรถนะท่ีส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  จากแบบทดสอบ
ท่ี โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สร้างขึ้น พบว่าผู้เรียนได้คะแนนด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา      
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คิดเป็นร้อยละ 42.16  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนต้ังไว้ คือร้อยละ 50  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
(รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา , 2558, 112)  
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหามากนัก 
ดังนั้นการท่ีครูผู้สอนจะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้นั้น แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยในการ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้นั้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project 
Method) เป็น การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัดและความสามารถของตนเอง ซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ท่ีเป็น
ระบบ ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ ภายใต้ค าแนะน าปรึกษาและความช่วยเหลือจากผู้สอน 
(สุวิทย์  มูลค า, และอรทัย  มูลค า. 2545: 84) ดังนั้นการจัดการเรียนเรียนรู้แบบโครงงานหรือการสอนแบบ
โครงงาน     จึงเป็นการสอนท่ีให้โอกาสนักเรียนได้วางโครงการและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
โครงการนั้น อาจเป็นโครงการท่ีจัดท าเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท างานนั้น
ด้วยตนเอง ลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงของสังคม เป็นการท างานท่ีเริ่มต้นด้วยปัญหา และการ
ด าเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง (ประนอม เดชชัย. 2531: 50; อ้างถึงใน ชัยวัฒน ์ สุทธิรัตน์. 
2554: 343) การสอนแบบโครงการ (Project  Method) อาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ช่วยให้ผู้เรียน
คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ โดยประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปแล้วมาแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามท่ีครู
มอบหมาย มีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและเป็นท่ีปรึกษาในการท างาน (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. 
2552: 343) ซึ่งมีข้ันตอนการท าโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 
การคิดหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะศึกษา ขั้นที่ 2 การวางแผนในการท างาน ขั้นที่ 3 การลงมือท าโครงงาน ขั้นที่ 4 
การเขียนรายงาน และขั้นที่ 5 การแสดงผลงาน (วิมลศรี  สุวรรณรัตน์, และมาฆะ  ทิพย์คีรี. 2547: 25-28) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ละออง แหล่พั่ว (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานท่ีสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น” พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การสอนแบบโครงงานจะช่วยส่งเสริมกระบวนการ
คิดได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างผลงานและแก้ปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้น าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  (ชาตรี  เกิดธรรม. 2547: 5-6) 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการคิดแก้ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมาใช้ในการ
ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ทักษะการคิดแก้ปัญหา สรุปองค์ความรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
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 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จ านวน 31 คน  
  ขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยจับสลากมา 1 
ห้อง เป็นนักเรียนท่ีเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 เป็นกลุ่มตัวอย่าง                                                
               3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ม ี  2 ประเภท ดังนี้  
  3.2.1.  แผนจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการแปร
รูปและการถนอมอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  3.2.2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย ซึ่ง
ลักษณะค าถามจะใช้การก าหนดสถานการณ์ขึ้น แล้วให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับข้ันตอนการคิดแก้ปัญหา
ในสถานการณ์แต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
  3.3.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการ
แปรรูปและการถนอมอาหาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย ข้ันตอนท่ี  การคิดหัวข้อ1
หรือปัญหาท่ีจะศึกษา    ขั้นตอนท่ี 2  การวางแผนในการท างาน  ขั้นตอนท่ี  การลงมือท าโครงงาน  3ขัน้ตอน
ท่ี 4  การเขียนรายงาน  และขั้นตอนท่ี 5  การแสดงผลงาน  โดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5  แผน 
รวม 14  ช่ัวโมง จากนั้นประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน  3  ท่าน ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนเท่ากับ 4.48  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 แสดงว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมมาก จึงไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  3.2.2  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมิน ความถูกต้องของภาษา และข้อบกพร่อง จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีปรับปรุงแล้ว เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ 3 คนแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีแก้ไขแล้ว จ านวน 8 ข้อ 8 สถานการณ์ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ท่ีเคย
เรียนเรื่องนี้แล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  33  คน น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
และหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 25 % โดยใช้สูตรของวิทนีย์และเซเบอร์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545: 149) 
ได้ข้อสอบท่ีมีความยากง่ายต้ังแต่ 0.47 - 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.46 – 0.65 ซึ่งข้อสอบท้ัง 8 ข้อ  
มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ท้ัง 8 ข้อ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกแบบทดสอบ
ท่ีตรงตามจุดประสงค์จ านวน 5 ข้อ  น ามาวิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficien) ของครอนบาค (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2545: 158) ได้ค่า
ความเท่ียงเท่ากับ 0.85 
 3.4  รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
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     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น ในลักษณะกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยท าการทดลองก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
จ านวน  5  ข้อ 5  สถานการณ์ จากนั้นด าเนินการสอนแบบโครงงาน เรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหาร 
จ านวน  14  ช่ัวโมง เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบตามท่ีก าหนดไว้แล้วจึงท าการทดสอบหลัง
เรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จ านวน  5  ข้อ 5  สถานการณ์ 
แล้วน าผลท่ีได้ไปทดสอบหาค่าทางสถิติต่อไป 
 
4.  ผลการวิจัย 

4.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อท่ี 1 
 ผู้วิจัยพบว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 26.48 โดยคิดเป็นร้อยละ 66.20 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูได้สอดแทรกและจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนได้ฝึกการแก้คิดปัญหาตามข้ันตอน
ของเวียร์   ในขั้นการคิดหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะศึกษา และขั้นการลงมือท าโครงงาน โดยครูเน้นให้นักเรียนฝึก
แก้ปัญหา ครูจะต้ังสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการท า
กิจกรรมไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จากการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แสดงว่าการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาให้สูงขึ้น แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม   
 

การทดสอบ N 
 

S.D. df T 

หลังเรียน 31 26.48 3.28 30 4.21* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t (.05,30) = 1.6973) 
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเท่ากับ 26.48 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบที  
พบว่าค่า t ท่ีค านวณได้มีค่าเท่ากับ 4.21 ซึ่งสูงกวา่ค่า t จากตารางซึ่งเท่ากับ 1.6973  แสดงว่านักเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 1 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง 
หน้า 69-71) 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ดังแสดงในตาราง ท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิชาการงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการ 
     เรียนรู้แบบโครงงาน 
 

การทดสอบ N 
 

S.D. T 

ก่อนเรียน 31 11.97 1.92 
36.67* 

หลังเรียน 31 26.48 3.29 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t (.05,30) = 1.6973) 
  
จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เท่ากับ 26.48 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของนักเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.97 เมื่อน าคะแนนเฉล่ียมา
ทดสอบความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระแก่กัน พบว่าค่า t ท่ีค านวณ
ได้มีค่าเท่ากับ 36.67 ซึ่งสูงกว่าค่า t จากตารางเท่ากับ 1.6973  ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 แสดงว่าความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 แสดงในตารางท่ี 2 

           
ตารางที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความเหมาะสม 

1. โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 4.20 0.71 มาก 
2. เนื้อหาท่ีน าเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ รายวิชา     
    (Objective) 

4.12 0.85 มาก 

3. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม (รวมข้อความและเสียง บรรยาย) 3.85 0.75 มาก 
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยเฉพาะขั้นตอนท่ี 1 การคิดหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะศึกษา  ขั้นตอน
ท่ี 3 การลงมือท าโครงงาน  ครูได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดหัวข้อ ฝึกตั้งปัญหาส่ิงท่ีจะ
ศึกษา และฝึกลงมือท าด้วยตนเองตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาท่ี
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสามารถ ของตนเอง นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้ตามแนวคิดของ John Dewey โดยกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ท่ีได้จากการกระท า (Learning by doing) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก
กระท าในส่ิงท่ีสนใจ ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง มีการวางแผน มีการแก้ปัญหาการท างานอย่างมีระบบ 
(John Dewey; อ้างถงึใน ปัญญา สังขภิรมย์, และสุคนธ์ สินธพานนท์. 2550: 92) จึงส่งผลต่อคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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เสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์ (2556) ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มมีจ านวนมีจ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 70 ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  5.1.2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีคะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนเท่ากับ 26.48 สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 11.97 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
ท่ีต้ังไว้ ท้ังท่ีนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูจัดกิจกรรมท่ีเน้นการกระบวนคิดหัวข้อ ฝึก
กระบวนการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง และน าความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมไปแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีครูก าหนดให้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน โดยยึดกระบวนการคิด
แก้ปัญหาของเวียร์ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ข้ันระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ โดยเป็นขั้นตอนชัดเจน ครอบคลุมข้ันตอนการแก้ปัญหา สามารถก าหนดระยะเวลา และ
วิธีการท างานท่ีแน่นอน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และ
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 การวิจัยครั้งนี้นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของละออง แหล่พั่ว (2557) การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานท่ีสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

5.2  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  5.2.1  ในการจัดกิจกรรมในการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอนของเวียร์ ครูควรอธิบายข้ันตอนแต่
ละขั้นให้นักเรียนเกิดความเข้าใจกระบวนการ หรือยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพ ท าให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจตรงกัน  
  5.2.3  ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ครูเน้นย้ า เรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันอันตรายในระหว่างการท ากิจกรรม 
  5.2.3  ในขั้นการลงมือท าโครงงาน ครูควรผู้อ านวยความสะดวกในการท างานเท่านั้น เน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  5.2.4  หลังจากครูประเมินกิจกรรม หรือผลงานเสร็จแล้ว ควรให้นักเรียนได้รับทราบถึงผล
การประเมิน และแสดงผลงานของนักเรียนให้เพื่อนในห้องดูและทดลองชิม ท าให้นักเรียนเกิดความภูมิใจใน
ผลงาน และเป็นแรงกระตุ้นท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในตัวแปรอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เนื่องจากการท าวิจัยในครั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้เรียนได้
ฝึกคิด ฝึกท า และฝึกการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นสามารถน าไปเป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
เช่น ทักษะการปฏิบัติ 
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  2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเนื้อหา
อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น การสร้างส่ิงของเครื่องใช้ 
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มหาบัณฑิต. (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์                                                                   

  
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน ดร.พรสิริ  เอี่ยมแก้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางในการศึกษาความรู้ ให้แนวคิด ให้ค าปรึกษา ให้
ความช่วยเหลือ และสละเวลาในการตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

The Learning Inquiry Method with Smart Board to the Achievement 
Learning and Attitudes towards Science of Mathayomsuksa 4 Students 

 

มินตรา  รุ่งรังษี1 และ ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย2 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 30 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดาน
อัจฉริยะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และ
แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ จ านวน 36 ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.33 2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนท่ีได้รบัการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ค าส าคัญ :  สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the number of matthayomsuksa 4 
students taught by using inquiry method with smart board with achievement passing score 
of 70 percent, 2) to study the biology learning achievement on the Cell of Organisms of 
matthayomsuksa 4 students before and after being taught by using Inquiry method with 
smart board, and 3) to study the attitudes towards science of mathayomsuksa 4 students 
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before and after being taught by using Inquiry method with smart board. The samples 
were 30 matthayomsuksa 4/1 students at Tapkritphattana School, Chum Saeng District, 
Nakhon Sawan Province in the second semester of the academic year 2017 and were 
selected by cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson plans using 
Inquiry Method with smart board, 2) the biology achievement test with 20 items, multiple 
choices, and 3) the Attitudes towards science measurement had 36 items were Rating 
scale 5.  

The results of this study revealed that 1) The number of students learning through 
Inquiry Method with smart board had learning achievement passing the criteria of 70 
percents of total scores was 25, amounting to 83.33 percents, 2. The students learning 
through Inquiry Method with smart board had learning achievement more than before 
learning at the significant level of .05, and 3) The students learning through Inquiry Method 
with smart board had attitudes towards science more than before learning at the 
significant level of .05. 

Keywords : Inquiry Method with Smart Board, Achievement Learning, Attitudes Towards 
Science 

 
1. บทน า 
 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ มีจิต
วิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2555:11)  แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  ดังจะเห็นได้จาก
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  หรือ PISA 2015 (Programme for International Student 
Assessment 2015) พบว่าประเทศไทยมีผลคะแนนเฉล่ียด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เท่ากับ 421 อยู่ใน
อันดับท่ี 54 จากท้ังหมด 70 ประเทศ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ีย OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 493 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 5) นอกจากนี้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียน ทับกฤชพัฒนายังอยู่ในระดับต่ าเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปี
การศึกษา 2559 พบว่าคะแนนเฉล่ียของรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 30.02 ซึ่งต่ ากว่า    
ค่าคะแนนเฉล่ียพื้นฐานระดับจังหวัดท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 31.38  และค่าคะแนนเฉล่ียพื้นฐาน
ระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 31.62 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียแต่ละระดับแล้วพบว่าผลคะแนน
เฉล่ียในระดับสถานศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด
และระดับประเทศถึง 4 ปีต่อเนื่อง (โรงเรียนทับกฤชพัฒนา. 2559: 62)  
 ชีววิทยาเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิชาชีววิทยานั้น เกี่ยวข้องกับคน ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังความรู้ทางชีววิทยายังเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม การสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของ
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มนุษย์ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2556: 1) แต่ในสภาพที่เป็น
จริงของการเรียนในปัจจุบันพบว่า วิชาชีววิทยาเป็นหนึ่งในวิชาท่ีเป็นปัญหาต่อการเรียนและการท าความ
เข้าใจของนักเรียน ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากเนื้อหาของวิชานั้นมีมาก การสอนยังขาดส่ือการสอนท่ีเหมาะสม
และทันสมัย (สุพิน ชีวะวงศ์. 2551: 2) และเมื่อพิจารณาถงึค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับ
โรงเรียนทับกฤชพัฒนาในการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 รายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มาตรฐาน     
ว.1.1 เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพฒันาเนื่องจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ (โรงเรียนทับกฤชพัฒนา. 2559: 78) 
เนื้อหาเรื่องเซลล์ของส่ิงมีชีวิตนี้จัดอยู่ในมาตรฐาน ว 1.1 สาระท่ี 1 เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับการด ารงชีวิตใน
รายวิชาชีววิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวคิดเรื่องเซลล์นี้เป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีส าคัญและจ าเป็น
เรื่องหนึ่งส าหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และด้านชีววิทยาในระดับท่ีสูงขึ้นไป เนื่องจากเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้ชีววิทยาในเรื่องอื่นๆ เช่น การย่อยอาหาร การสลายสารอาหารระดับเซลล์  
การสืบพันธุ์ รวมท้ังการการเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นต้น 
 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Approach) เป็นรูปแบบหนึ่งท่ีน ามาใช้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546: 3) ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และมีความรู้ในค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น  อีกท้ังยังช่วยให้มีทักษะในการคิด
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คุ้นเคยกับกระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่า
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่ประเด็น
ทางสังคมและประเด็นเกี่ยวกับบุคคลได้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 13) ยังได้ใช้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) มาเป็นกระบวนการเรียนจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นส ารวจ 
และค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ  5) ขั้นประเมิน โดยข้ันตอนท้ัง 5 มี
ลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถต่อเนื่องเป็นวัฏจักร เรียกว่า วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry 
Cycle) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งให้
นักเรียนสืบเสาะหาความรู้น าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์เช่ือมโยงจนกระท่ังได้ข้อสรุป  เป็นกระบวนการเรียนรู้ช่วย
ให้นักเรียนเกิดทักษะการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

การใช้เทคนิคและรูปแบบวิธีการสอน ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน     
จะท าให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีกระดาน
อัจฉริยะ (Smart board) เป็นกระดานท่ีสามารถส่งบทเรียนแบบโต้ตอบนักเรียนสามารถสัมผัส โต้ตอบกับ
กระดานได้ทันที สามารถเช่ือมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ น าเสนอข้อมูลและภาพสี ใช้ข้อมูลด้านมัลติมีเดียได้ 
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่น่าต่ืนเต้นและน่าสนใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน ท าให้ง่ายใน
การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณ ี ประวัง (2554) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Whiteboards) พบว่า กระดานเป็น
เครื่องมือท่ีสนับสนุนให้การสืบเสาะหาความรู้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ซึ่งนักเรียนสามารถท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและสร้างความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการสอนสูงขึ้น  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ William D. Beeland, Jr. (2002) 
ได้ศึกษาผลของการใช้กระดานอินเทอร์แอคทีฟ เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้เมื่อน ากระดานอินเทอร์แอคทีฟมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใน
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ห้องเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 
(จากสเกลท้ังหมด 4 ระดับ) และครูมีความเห็นว่าการใช้กระดานอัจฉริยะมีความน่าสนใจท้ังทางด้าน
ความส าคัญ การดึงดูดความน่าสนใจ  และ ความน่าต่ืนเต้นโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.8 (จากสเกลท้ังหมด 7 
ระดับ)  อีกเช่นกัน 
 จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนใจปัจจุบันและแนวคิดดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัย มีความ
สนใจท่ีจะจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ช่วย
ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากขึ้น ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ระดับข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้กระดานอัจฉริยะ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ 

2.3 เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

 3.1 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

3.2 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 

 3.3 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะมีเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์  ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตร่มเกล้า    
นวมินทร์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จ านวน 379 คน 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  ท่ีก าลังเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา  ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  จ านวน 30  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster random sampling) 
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 4.2 เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท ดังนี้ 
  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ จ านวน 5 แผน 
รวม 12 ช่ัวโมง 

  4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต          
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

  4.2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ จ านวน 
36 ข้อ 

 4.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
   4.3.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ รายวิชา

ชีววิทยาเรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้น
ท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ และขั้นที ่5 ขั้นประเมินผล โดยสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด 5 แผน รวม 12 ช่ัวโมง จากนั้นประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

   4.3.2 พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยออก
ข้อสอบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ จากนั้นน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC 
เท่ากับ 0.67 – 1.00 จ านวน 37 ข้อ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเคยเรียนเรื่อง เซลล์
ของส่ิงมีชีวิตมาแล้ว จ านวน 25 คน เพื่อวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก จากนั้นคัดเลือก
ข้อสอบท่ีครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และเข้าเกณฑ์ไว้จ านวน 20 ข้อ  แล้วน าไปหาค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบท้ังฉบับโดยน าไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (Reliability)โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่า
ความเท่ียง เท่ากับ 0.714 

   4.3.3 พัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ แบ่งเป็น 6 ด้าน จ านวน 36 ข้อ น าแบบวัด
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณา
ข้อค าถามท่ีเข้าเกณฑ์ จ านวน 36 ข้อ จากนั้นน าไปทดลองกับนักเรียนจ านวน  30 คนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
และน าผลคะแนนท่ีได้มาค านวณหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ท้ังฉบับ 
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbuch)  ได้ค่าความ
เท่ียงของแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 0.86 

 4.4  รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น (Pre-experimental research) ในลักษณะ

กลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group Pretest-Posttest Design)โดย
ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 36 ข้อ จากนั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดาน
อัจฉริยะ เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต จ านวน 12 ช่ัวโมง เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบตามท่ี
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ก าหนดไว้แล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบ
วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 36 ข้อ แล้วน าผลท่ีได้ไปทดสอบหาค่าทางสถิติต่อไป 

       น าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา จ านวน 30 คน  

น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เช่น การหาค่าเฉล่ีย ( X ) ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าความแปรปรวน (S2) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) เพื่อศึกษาจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และใช้การทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Paired – Sample t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 ผู้วิจัยนับจ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนนักเรียนผ่าน
เกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นั่นคือคะแนนต้ังแต่ 14 คะแนนขึ้นไป พบว่า มีจ านวนนักเรียน 25 
คน จากนักเรียนท้ังหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของนักเรียนท้ังหมด ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อย
ละ 70 ของคะแนนเต็ม หลังจากนั้นน าผลท่ีได้มาทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 1 โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ 
ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการศึกษาจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนท่ีผ่าน 
เกณฑ์ร้อยละ 70 (คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีไม่ผ่าน 
เกณฑ์ร้อยละ 70 (คน) 

2  

จ านวนนักเรียนท่ีได้จากการปฏิบัติ 
(foi) 

25 (83.33%) 5 (16.67%) 2.53* 

จ านวนนักเรียนตามสมมุติฐาน (fei) 21(70%)  9 (30%) 
2 (1, .05) = 3.841 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
845 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดาน
อัจฉริยะ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 
 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 
 ผู้วิจัยได้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ก่อนเรียน หลังจากนั้น
ทดลองสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กระดานอัจฉริยะ  เมื่อส้ินสุดการสอน 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน น าผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 

กลุ่มทดลอง N X  S.D. D  2
D  t 

สอบก่อนเรียน 
สอบหลังเรียน 

30 
30 

8.23 
15.82 

2.57 
2.27 

210 1,642 15.743* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 (t.05,29=1.699) 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กระดาน
อัจฉริยะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 
 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 
 ผู้วิจัยได้วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน หลังจากนั้นทดลองสอนโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กระดานอัจฉริยะ  เมื่อส้ินสุดการสอน วัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนอีกครัง้ โดยใช้แบบวัดเจตคติฉบับเดียวกัน น าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบที แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ได้ผลการวิเคราะห์ แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 

กลุ่มทดลอง N X  S.D. D  2
D  t 

สอบก่อนเรียน 
สอบหลังเรียน 

30 
30 

3.73 
4.03 

0.22 
0.24 

8.78 2.84 16.56* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 (t.05,29=1.699) 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
กระดานอัจฉริยะ มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 3 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

6.1 จากผลการวิจัยนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อท่ี 1 

 เป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ มีเนื้อหาท่ีมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีข้อความชัดเจนของภาษาเข้าใจง่าย ระบุพฤติกรรมท่ีต้องการวัด
ได้อย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ใช้ส่ือ รวมท้ังมีการเลือกใช้ส่ือมัลติมีเดียบนกระดานอัจฉริยะได้อย่างเหมาะสม ก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้
มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ พบว่า กิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีกระดานอัจฉริยะเป็นตัวช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้เพราะสามารถส่งบทเรียนแบบตอบโต้ได้ นักเรียนสามารถสัมผัสและตอบโต้กับกระดาน
ได้ทันที เป็นการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้และความรู้โดยตรง ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุพา  กุมภาว์ (2550) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับ
การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของนักเรียนท้ังหมด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของค าศักดิ์  พิชญานุรัตน์ (2551) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.84 ของนักเรียน
ท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ผ่านเกณฑ์ร้อยและ 70 

 6.2 จากผลการวิจัยนักเรียนท่ีได้รับการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดาน
อัจฉริยะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อท่ี 2 

 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดความคิดและได้ลงมือเสาะแสวงหา
ความรู้ เพื่อน ามาประมวลเป็นค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสืบค้นเพื่อหาแหล่งความรู้ต่างๆ การศึกษาข้อมูลเพื่อ
น ามาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล รวมถึงการใช้ส่ือท่ีหลากหลายเข้ามาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีล าดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ เพื่อน าเข้าสู่บทเรียนในประเด็นท่ีจะศึกษา โดยใช้ค าถามกระตุ้นท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเรื่องท่ี
สนใจ มีการใช้ค าถามเพื่อยั่วยุให้นักเรียนอยากท่ีจะค้นหาค าตอบ ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัยขณะท าการ
สอนในขั้นนี้ พบว่า นักเรียนให้ความสนใจต่อเนื้อหาท่ีเรียน มีความกระตือรือร้นในการหาค้นหาค าตอบ ไม่
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เบ่ือหน่ายต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี (2) ขั้นส ารวจ
และค้นหา เป็นขั้นที่นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อส ารวจและค้นหาองค์ความรู้โดยการสร้างแนวคิด
ท่ีได้มาจากประสบการณ์ของนักเรียนเอง ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่มใน
การสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น การท ากิจกรรม การสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร ต ารา หรืออินเตอร์เน็ท 
จากส่ือต่างๆ นอกเหนือจากใบความรู้ ผ่านทางกระดานอัจฉริยะ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยดูแลให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และให้เวลานักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเพียงพอ จากการสังเกตของผู้วิจัยขณะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือกับในการกจิกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น อยากออกมาใช้
กระดานในการสืบค้นหาความรู้ในแต่ละกิจกรรมจากส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว และรูปภาพต่างๆ เพราะได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับกระดานท่ีสามารถตอบโต้ได้ในทันทีเมื่อสัมผัสหน้าจอ ท าให้สามารถเข้าใจลักษณะท่ี
เป็นนามธรรมและจดจ าค าศัพท์ทางชีววิทยาได้มากขึ้น (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่ได้มาจากการ
ส ารวจค้นคว้าซึ่งนักเรียนได้ด าเนินการมาแล้ว โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถร่วมกันน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สืบค้นมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังมโนทัศน์ หรือตาราง เพื่อแสดง
ถึงความรู้ท่ีเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มน าเสนอในสาระต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน โดยมีครู
คอยเสนอแนะเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาวิชา (4) ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นที่ครู
พยายามให้นักเรียนได้น าความรู้ท่ีตนเองสรุปได้ออกมาใช้ประโยชน์ โดยน าไปประยุกต์ใช้หรือเช่ือมโยง
ความรู้กับสถานการณ์ใหม่ เป็นการต่อยอดความรู้ท่ีนักเรียนมีอยู่กับประสบการณ์ใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิต
จริง เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ (5) ขั้นการ
ประเมินผล เป็นการสะท้อนประสบการณ์ความเข้าใจของนักเรียน โดยการพิจารณาจากการประเมินตาม
สภาพจริง เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่านักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากการท าแบบฝึกหัดจากใบงาน การท ากิจกรรมเพื่อประเมินการเรียนรู้บน
กระดานอัจฉริยะ และการท าแบบทดสอบของนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณี  ประวัง (2554) 
ได้ท าการวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอินเทอร์แอคทีฟ” 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอินเทอร์แอคทีฟหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกรัตน์  วุฒิวิชาภรณ์ 
(2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลการใช้ส่ือมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม” พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ (2555) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผล
ของการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุลท่ีพัฒนาขึ้นส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบสืบเสาะหา
ความรู้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

6.3 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ มีเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อ
ท่ี 3   

 เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะ เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระดานอัจฉริยะเข้ามาเป็นส่ือช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน ในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  ท า
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ให้ได้เรียนรู้วิธีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังนักเรียนยงัได้มีส่วนรว่มและแสดงออก ท าให้เกิดความ
สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมต่างๆ อยา่งต้ังใจ ท าให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา และยังช่วย
ให้นักเรียนเกิดจินตนาการในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมจนเกิดความเข้าใจและสามารถสนใจสน
เนื้อหาท่ีเรียนได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการศึกษาวิชา
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ์ หล้าสิงห์ (2558) ท่ีได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยส่ือประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 ” พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนุสรา  หัวไผ่ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยาย” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยายมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา  ไกรศรีวรรธนะ (2558) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียน แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าไปใช้ต่อไป โดยน าการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระดานอัจฉริยะกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาในเรื่องอื่นๆ และกับนักเรียนในระดับต่างๆ 
โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน หรืออาจน าไปทดลองใช้กับตัวแปรอื่นๆ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดขั้นสูง และความคงทนในการเรียนรู้ เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาแนะน าแนวทางใน
การศึกษาหาความรู้  ให้แนวคิด ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และสละเวลาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ และขอขอบคุณทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษา
จนส าเร็จการศึกษา 

 
9. ประวัตินักวิจัย  

ชื่อ นามสกุล นางสาวมินตรา  รุ่งรังษี 
หน่วยงาน โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 
ความเช่ียวชาญ ครูช านาญการ  
 

 
 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 2 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

851 
 

การพัฒนาม้าโยกเพ่ือฝึกการทรงตัวส าหรับเด็กออทิสติก  
 Development of a Rocking Horse for Balancing Exercises  

for Autistic Children 
ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล1  กิตติศักด์ิ  หอมเนียม2  ธนพัฒน์ บุตรสา3 ศิรประภา  ไตรเสนีย์4 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาม้าโยกเพื่อฝึกการทรงตัวส าหรับเด็กออทิสติก โดยเริ่มจาก

การศึกษาเรื่องอาชาบ าบัด และสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากครูผู้สอนเด็กออทิสติก เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบ และพัฒนาเป็นม้าโยกเพื่อฝึกการทรงตัวส าหรับเด็กออทิสติก  ผลการด าเนินการออกแบบได้
ม้าท่ีท าจากไฟเบอร์กล๊าส มีขนาดความสูง 100 เซนติเมตร และความยาว 120 เซนติเมตร โดยมีมอเตอร์
เป็นต้นก าลังในการขับเคล่ือนกลไกการท างานม้าโยก และสามารถปรับระดับความเร็วได้ ตลอดจนมีระบบ
ความปลอดภัยป้องกันการท างานเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กผลัดตกจากหลังม้าการท างานจะหยุดลงทันที จากนั้น
จึงน าไปทดลองใช้กับเด็กออทิสติก และสอบถามความเหมาะสมจากครูพี่เล้ียง โดยการใช้แบบสอบถามและ
น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ผล 

ผลการวิจัย พบว่า ม้าโยกเพื่อฝึกการทรงตัวส าหรับเด็กออทิสติกท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมาก ( X = 4.37)  

ค าส าคัญ : ม้าโยก  การทรงตัว  เด็กออทิสติก    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paper ID ILI081 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561 
18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

79 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์   นิยมผล  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ  เศวตเมธิกุล  รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร   อั้งโสภา    รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ ดร.อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล   จินะวงศ์  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ฝ่ำยออกแบบปก 
อาจารย์ บรรเลง   สระมูล  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น   อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
นายสุทิน   วิไลพันธ์  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ฝ่ำยจัดพิมพ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
อาจารย์บรรเลง   สระมูล  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
นางสาวกษินา   จีนศรี  หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล 
นางสาวธันย์ชนก           ชุ่มสายันต์  ศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
นายทศพล   สมอย้อย  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวณัชชา   สร้อยสมยา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
นางสาวนิภาภรณ์  เสน่ห์ดี  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นางสาวสุธิตา  ดวงประพาฬ   นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขท่ี 39 หมู่ท่ี 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
Website: http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=10725 
E-mail: ILI@RMUTT@AC.TH 

โทรศัพท์ 0 2549 4752-3 
0 2549 4735 

โทรสาร  0 2577 5049 


