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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูไทยแลนด 4.0” ประจําป 2561 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต             
รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย          
รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ         
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต     
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ              
ผศ.ดร.ปญญา  ธีระวิทยเลิศ 

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย              
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล         
ผศ.สุรเดช บุญลือ     

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

ศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท 
รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง 
รศ.ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ 
รศ.เรือนแกว  ภัทรานุประวัติ 
รศ.ศิริลักษณ  สุวรรณวงศ 
รศ.อรสา  อรามรัตน 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒ ิ วิเศษ 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  ชายทวีป 
ผศ.ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย 

ผศ.ดร.สําราญ  ผลดี 
ผศ.รสดา  เวษฎาพันธุ 
ดร.วัชรพงษ  พนติธํารง 
ดร.ธิปตย  โสตถิวรรณ 
ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ 
ดร.มงคล  กล่ินกระจาย 
ดร.วรรณสินท  สัตยานุวัตร 
ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  พลสารัมย 
ผศ.ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริพันธ ศรีวันยงค 
ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน 

ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ธํารง รัตนภรานุเดช 
ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.พวงรัตน  เกษรแพทย 
ดร.ไพรัช  วงษยุทธไกร 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.ศศิรดา  แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.วิยะดา  วรานนทวนิช 
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร 

ดร.พงษศักด์ิ  เพรชสถิต 
ดร.วัชระ   คําเขียว 
ดร.ศรัณย  นาคถนอม 
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล 
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย 

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 
ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 
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III

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆ ได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆ และนวัตกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561 “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสู
ไทยแลนด 4.0” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุกทาน
ที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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IV

กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 2561 
เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูไทยแลนด 4.0”  
(Development of Social Innovation to Thailand 4.0) 

วันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2561 
ณ  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 

 
08:00 – 09:00 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
09:00 – 09:15 น   พิธีเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 2561 
    กลาวรายงานโดยประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุมโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
09.15 – 10.30 น.   บรรยายพิเศษ เร่ือง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูไทยแลนด 4.0”  
    โดย ศาสตราจารย ดร. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 
10:30 – 10:40 น.  รับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
12:00 – 13:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:00 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE063: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมสิงหสมุทร 
อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

พัชราพร  บุญรุง    
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

633 

NBUE064: ศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการ
จัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 

ชารีฟาหห  งามโขนง  644 

NBUE065: การศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียน
สังกัด สํา นัก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ธนวัฒน  พันธทอง     
ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม  

654 

NBUE066: การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

กําไรเงิน  ถิ่นมีผล  
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต  

664 

NBUE067: ความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 

ขวัญประภา  แหลมสุข  
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 

674 

NBUE068: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู (4 MAT) 

พิทักษ  เชือ่มาก     
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง  

683 

NBUE069: ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดารา
ศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา 

ศศินภา เวสสเชาวการ     
ผศ.ดร. สุนันท ศลโกสุม  

692 

NBUE070: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง  คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัด
เพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 

กีรติ  จันทรสุขโข    
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง  

705 
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VI

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 
บทความวิจัยภาคบรรยาย 
NBUE071: ความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง 
ปาณิตา  ไชยโคตร     
ดร.พรพิมล  ประวัติรุงเรือง 

716 

NBUE073: การศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้น
อนุบาล 2 จากการจัดประสบการณ โดยใชสื่อบัตรภาพประกอบ 

สิริจันทร ทําทอง     
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม  

726 

NBUE074: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา2 

ปทมาพร  สกุลแกว    
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 

735 

NBUE075: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการ
เคลื่อนท่ี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

เอมวดี  บุตรดี     
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

748 

NBUE076: ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติ
ของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ณัฐปภัสร  เจือจันทร     
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 

761 

NBUE077: การศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใช
แบบฝกทักษะคําคลองจอง 

จีราพัชร  ปราบสงบ    
 ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 

776 

NBUE078: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของ 
ซิมพซัน 

อรอนงค  เปยมาลัย   
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม   

787 

NBUE079: การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย 

รมณีย  แพงคุณ     
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 

797 

NBUE081: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) โดยการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

ชัชวาล  ชนสุภาพ     
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

807 

NBUE082: ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
ของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด 

จิราพร  บุญครอบ  822 
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VII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE083: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร 

ทฤษฎ ี มเหษี     
รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเท่ียง  

834 

NBUE084: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

นริศรา  สัมโย     
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

847 

NBUE085: การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

วาสนา  อนันต  860 

NBUE086: การพัฒนาบทเรียนออนไลน เ ร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี  
แคปทิเวท (ADOBE CAPTIVATE) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จารุวรรณ  แปนแจง  
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม   

875 

NBUE087: การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน
เรา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

หทัยมาตุ คงสวาง  
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม   

890 

NBUE088: การศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตาม
มาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะ 

ธฤษวรรณ  ศรแกว     
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม   

905 

NBUE089: ความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

พยุงศักดิ์  ดาวกระจาง  917 

NBUE090: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

นพดล  แตงฉ่ํา     
ดร.ทรงยศ  แกวมงคล  

927 

NBUE091: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จาก
การจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

ธัชทร  ยืนยง     
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง  

938 

NBUE092: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความภาษาไทยจากการสอน
ดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนธรรมศาสตร
คลองหลวงวิทยาคม 

ตะวัน  ถวิลอนุสรณ    
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

951 

NBUE093: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

สมพงษ  สมประสงค     
ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง  

964 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมสูไทยแลนด 4.0”   
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561  
  

 

VIII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUE094: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอทักษะการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

เกสร  หาญโสรถ     
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต  

978 

NBUE095: การศึกษาความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา 

รัตนาภรณ  หอมทรัพย     
ดร.เบญจรัตน ราชฉวาง 

988 

NBUE096: การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชา ดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและ
ประเภทของวงดนตรีไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ชาคริยา  ประชานิยม    
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม  

1000 

NBUE097: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวย
โปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จากการจัดการเรียนรูโดยใช
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) 

ทวีลาภ งามพึงพิศ  
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 

1016 

NBUE098: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถ4ุ ในอําเภอบอไร จังหวัด
ตราด 

ไพฑูรย โชคดีวัฒนา     
ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 

1027 

NBUE099: ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 

สุนิษา  การพานิช     
ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 

1039 

NBUE100: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธ
และฟงกชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

กิตติยา  ลาปะ     
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

1056 

NBUE101: การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ณัฏฐกิตติ์  รัตนบรรยงค     
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 

1067 

NBUE102: การศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก 
การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 

ศวิตา  อุปนันท   
ดร. อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ  

1079 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
เร่ือง                           หน้า 
          
NBUE103: เกียรติภมิูแหง่ตนของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานี ผศ.ดร.คําเพชร ภริูปริญญา                    1090 
NBUE104: พฤติกรรมและการแสดงออกของคนตามหลกัปรัชญา                  ดร.ปราจีน   ปีบไธสง                             1098 
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NBUE063: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 โดยการจดัการเรียนแบบรวมมือ 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS WORD PROBLEM 
SOLVING ABOUT ADDITION OF THE STUDENTS IN PRATHOMSUKSA 1 SINGSAMUD 
GROUP, LEAMSING DISTRICT, CHANTABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
BY USING COOPERATIVE LEARNING APPROACH. 
 
พัชราพร  บุญรุง 1   ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาการบวกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือและเพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการ
จัดการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
20 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยของการสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง.06-1 คาความยากงาย .37-.80 คาอํานาจจําแนก 
.20-.55 และความเช่ือม่ันเทากับ .86 และแบบวัดเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 มีคาอํานาจจําแนก .23-.76 คาความเช่ือม่ันเทากับ .89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 22.75) และนักเรียนทุกคน (รอยละ 
100) มีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาการบวก 
หลังการจัดการเรียนแบบรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับดี ( X = 167.18) 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนแบบรวมมือ เจตคติ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare mathematical scholastic achievement 
in the problem of plus of prathomsuksa 1 students in singsamud school group, chantaburi educational 
service area office 2 through cooperative learning primary approach.Samples were 20 prathomsuksa 1 

633



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

students at Watpaknum school. The research instruments composed of 3 instructional plans and an 
achievement test 30 items which has congruence index .60-1 difficulty .37-.80 discrimination rate .20-.55 
and reliability .86 and attitude for cooperative learning appoach discrimination rate .23-.76 and reliability 
.89. The data were analyzed in item of mean, Standard deviation and t-test for Dependent Samples. 
 The results of this research were: 1) The achievement in mathematics word problem solving 
about addition in prathomsuksa 1 after teaching by using Cooperative Learning Approach was higher 
than good rate ( X = 22.75) all students passed the criterion provided. 2) The students, learning 
achievement in mathematics title “The Problem of Plus” learning by cooperative learning appoach after 
learning through cooperative learning was higher than before learning at .01 level of significance and 
attitude of prathomsuksa 1 students by cooperative learning stay in good level ( X = 167.18) 
 
Keywords: Learning achievement Cooperative learning Attitude 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญในการพัฒนาสติปญญา ความสามารถซ่ึงจะสงผลทําให
ประชากรในประเทศมีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนอีก
หนึ่งวิชาที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถฝกใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยาง 
มีเหตุ มีผล เปนระบบ ระเบียบ มีการวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิสุทธิ์  เวียงสมุทร. 2553) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะตองมีความหลากหลายการจัดการศึกษาตองยึดหลักนักเรียนสําคัญที่สุด นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้นในกระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
และเต็มความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 2542) 
 โรงเรียนในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แหงเปนโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนวัดทาหัวแหวนและโรงเรียนวัดหนองช่ิม 
โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนวัดปากน้ํา (ประสาทวิทยาคาร) โรงเรียนปากน้ําแหลมสิงห (วันครู 
2503) และโรงเรียนบานคลองกลอย (มิตรภาพที่ 82) (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 
2559) เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงจะมีนักเรียนที่เปนตางดาวรวมเรียนในแตละช้ันเรียน ซ่ึงปญหาที่พบจากการ
จัดการเรียนการสอน คือ นักเรียนตางดาวจะไมคอยเขาใจความหมายในภาษาไทยจึงทําใหการเรียน การสอน การทํา
กิจกรรมหรือการทําแบบฝกหัด นักเรียนตางดาวจะไดคะแนนนอยและปญหาที่พบอีกอยางหนึ่ง คือ นักเรียนตางดาว
ที่มาจากที่เดียวกันจะจับกลุมอยูดวยกัน ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักเรียนไมเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อีกทั้งไมสามารถสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนานักเรียนใหมีความรูสึกวาตนเองมีคา สามารถทําใหงานกลุมของตนเองประสบผลสําเร็จ 
 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน คือ การทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากช้ันเรียน
ไปใชแกปญหาในสถานการณอื่นได แตดวยความสามารถและกระบวนการแกโจทยปญหาที่แตกตางกันของตัวนักเรียน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนจึงเปนไปไดยาก หากสามารถศึกษาถึงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น สามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และกระตุนให
นักเรียนสนใจที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง จะสงผลดีตอการพัฒนานักเรียนดานการเรียนคณิตศาสตรและเพิ่มเจตคติ
ที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเปนอยางมาก (พิมพพร  อสัมภินพงศ. 2550: 2-3; อางอิงจาก Slavin. 1986) การจัดการเรียน
แบบรวมมือ (Cooperative learning) เปนการแบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรูและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ชวยใหนักเรียนแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่ดีโดยนักเรียนที่มีระดับความสามารถสูงจะเปนผูอธิบายใหเพื่อนเขาใจ นักเรียนที่มีระดับความสามารถตํ่า
จะกลาซักถามเพื่อนในกลุมมากกวาครูผูสอนและทําใหเกิดความรูสึกที่วาเพื่อนตองการชวยเหลือใหเขาสามารถทําได
ชวยสงผลตอความสนใจในการเรียน ทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูรวมกันและชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเฉล่ียทั้งช้ันเรียนดีขึ้น 
 จากเหตุผลดังกลาว สมควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูของครูในกลุมสิงหสมุทร 
อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อันจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ระหวางกอนและ
หลังการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ภายหลังการจัดการเรียนแบบ
รวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ภายหลังการจัดการเรียนแบบ
รวมมือสูงขึ้น 
 3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 ที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูสอนคณิตศาสตรที่สนใจในการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. เปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 3. เปนแนวทางในการเรียนรูสําหรับนักเรียนในการเรียนวิชาอื่นที่อาศัยคณิตศาสตรเปนพื้นฐานใน
ระดับสูงตอไป 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ซ่ึงมีจํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หองเรียน รวม 5 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด102 คน โดย
แตละโรงเรียนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ จํานวนนักเรียนในแตละหองใกลเคียงกัน ความรูความสามารถของผูเรียน
เทาเทียมกัน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนวัดปากน้ํา (ประสาทวิทยาคาร) ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห จังหวัด
จันทบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวนนักเรียน 20 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม 
(Cluster Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยของการสุม 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนแบบรวมมือ 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทย
ปญหาการบวกและเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
 
เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนแบบรวมมือวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหา
การบวกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 แผน โดยแผนที ่1 ใชเวลา 7 ช่ัวโมง แผนที่ 2 ใชเวลา 10 ช่ัวโมง
และแผนที่ 3 ใชเวลา 1 ช่ัวโมง (ทั้งนี้เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดไว) คาความเหมาะสม 4.29-4.34 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเช่ือม่ัน .86 คาความยากงาย .37-.80 คาอํานาจจําแนก .20-.55 และแบบวัดเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบ
รวมมือ คาความเช่ือม่ัน .89 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เร่ือง โจทยปญหาการบวก  

การจัดการเรียนแบบรวมมือ 

2. เจตคติตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
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ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือ นําเสนอดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทย

ปญหาการบวกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือ จําแนกตามเกณฑ 
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
25-30 80-100 ดีมาก   5   25 26.00 0.35 
19-24 70-79 ดี 15   75 21.67 0.46 
13-18 60-69 ปานกลาง - - - - 
7-12 50-59 ปรับปรุง - - - - 
0-6 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ - - - - 

รวม ดี 20 100 22.75 2.15 
 
 จากตาราง 1 พบวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือ โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 22.75) และมีคุณภาพ
ระดับดีมาก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ( X = 26.00) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.35 และอยูในระดับดี  
มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ ( X = 21.67) 
 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนแบบรวมมือระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X  S.D. t Sig 
กอนเรียน 10 18 13.55 2.31 32.10 .00 
หลังเรียน 21 27 22.75 2.15   

 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลังจากการจัดการเรียนแบบรวมมือการจัดการเรียนแบบรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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  3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 ที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือหลังจากการจัดการ
เรียนรู ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
160-200 80-100 ดีมาก 14 70.00 182.86 11.56 
120-159 70-79 ดี   6 30.00 151.50   6.42 
80-119 60-74 ปานกลาง - - - - 
40-79 50-59 ไมดี - - - - 
0-39 0-49 ไมดีเลย - - - - 

รวม  20 100 167.18 8.99 
 
 จากตาราง 3 พบวา เจตคติที่มีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 167.18) 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1จากการจัดการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวกของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หลังจากการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมดสูงกวา
สมมติฐานที่ไดต้ังไวผานเกณฑ รอยละ 80 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบรวมมือ
เปนการเรียนรูของกลุมที่มีขนาดเล็กกลุมละ 3-5 คน และสมาชิกในกลุมมีความแตกตางทางสติปญญา ชวยเหลือ
เก้ือกูลกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน เนนการฝกการยอมรับและสนับสนุนผูอื่น ซ่ึงแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความรู ความสามารถและสัญชาติแตกตางกัน ทํากิจกรรมรวมกัน โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและรับผิดชอบในการทํางานของตนเองเทาๆ กัน ซ่ึงนักเรียนจะมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน โดยนักเรียนจะมีการปรับตัวเขาหากันและพยายามชวยกันทํางาน ซ่ึงการที่บุคคล
พยายามปรับตัวจะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหเกิดพลังหรือแรงผลักดันที่ทําใหกลุมสามารถ
ดําเนินงานไปไดดวยดี เปนวิธีการเรียนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหไดทํางานรวมกัน มีเปาหมายในการทํางาน
เหมือนกัน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและใน
ความสําเร็จของกลุม จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน 
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแต
ตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ ความสําเร็จของ
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กลุม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รูจักคิด วิเคราะหในส่ิงที่เปนขอมูลและรูจักที่จะแสวงหาขอมูลจากแหลงการ
เรียนรูอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถคิดและตัดสินใจในการแกปญหา ประยุกตใชองคความรูไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของแคทเทอรีน (Catherine. 1992; อางอิงจาก สังเวียน  ปนะกาลัง. 2540: 45) ไดศึกษาการสอนโดยให
นักเรียนมีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูในกลุมเด็กที่มีความแตกตางระหวางบุคคลในเกรด 5-6 ในวิชาคณิตศาสตร 
พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการแกปญหาและมีสวนชวยเหลือกันเองในการเรียนรูเนื้อหา นักเรียนในกลุมเกง
มีการตอบสนองที่ดีตอการเปล่ียนกลุมในการทํางาน สวนนักเรียนในกลุมออนสามารถเรียนรูเนื้อหาไดดีขึ้นและยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิลเลียมส (Williams. 1988; อางอิงจาก วัสริน  ประเสริฐศรี. 2544: 69) ไดทําการวิจัย
เก่ียวกับการใชยุทธวิธีการเรียนแบบรวมมือกันวา ใหประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิต 
ทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอื่นตอวิชาพีชคณิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายที่เรียนวิชาพีชคณิต จํานวน 165 คน โดยแบงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปนกลุมควบคุม 1 
กลุมและกลุมทดลอง 1 กลุม สวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน แบงเปนกลุมควบคุม 2 กลุมและกลุมทดลอง 2 กลุม 
ทําการทดลองโดยใชวิธีสอนผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) กับกลุมการแขงขัน (TGT) ผลการ
ทดลองพบวา คะแนนเฉล่ียระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพร  แกวกลึงกลม (2548: 68-95) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง คูอันดับและกราฟช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูและเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.09/79.27 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว มีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 0.66 หรือคิดเปน 
รอยละ 66 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เร่ือง คูอันดับและกราฟ โดยการเรียนรูแบบรวมมือ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมเดช  บุญประจักษ (2540: 95-96) ไดทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชการเรียนแบบรวมมือกับนักเรียน
กลุมตัวอยางจํานวน 154 คน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนดวยกิจกรรม การเรียนแบบรวมมือและกลุมควบคุมสอน
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการและผลลัพธโดยเฉล่ีย (12) E/E เทากับ 66.31/59.12 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑที่
คาดหวัง 70/70 นักเรียนกลุมทดลองมีศักยภาพทางคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีศักยภาพทางคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาการบวก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ในกลุมสิงหสมุทร อําเภอแหลมสิงห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการเรียนรู
โดยการใชการจัดการเรียนแบบรวมมือ พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบการใชการจัดการเรียน
แบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนประสบการณที่ไดจากการคนควา แกปญหา ซ่ึงมีความสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน การจัดการเรียนแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนรูที่ดึงดูดใหผูเรียนไดเขาไปแกปญหา 
ผูสอนเปนเพียงผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน คือ การคอยใหคําแนะนําและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดคิดและสํารวจและสรางความรูดวยตนเองและบูรณาการส่ิงตางๆ ที่ไดเรียนรู
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มาเขาดวยกัน ซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนใน
ดานตางๆ นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 
ดานจิตพิสัยและดานทักษะพิสัยอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ แชพแมน (Chapman. 1991; อางอิงจาก 
ไสว  ฟกขาว. 2542: 165) ไดศึกษาผลของการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษากับ
นักเรียนเกรด 9 จํานวน 62 คน ที่อยูในดานตะวันออกเฉียงเหนือของอลาบามา โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 31 คน และ
กลุมควบคุม 31 คน กลุมทดลองสอนแบบรวมมือ กลุมควบคุมครูสอนโดยตรง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิลเลียมส (Williams. 1988; อางอิงจาก วัสริน  ประเสริฐศรี. 2544: 
69) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการใชยุทธวิธีการเรียนแบบรวมมือกันวา ใหประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพีชคณิต ทัศนคติที่มีตอตนเองและผูอื่นตอวิชาพีชคณิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายที่เรียนวิชาพีชคณิต จํานวน 165 คน โดยแบงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนกลุมควบคุม 1 กลุมและกลุมทดลอง 1 กลุม สวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน แบงเปนกลุมควบคุม 2 กลุม และ
กลุมทดลอง 2 กลุม ทําการทดลองโดยใชวิธีสอนผสมผสานระหวางกิจกรรมแบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) กับกลุมการ
แขงขัน (TGT) ผลการทดลองพบวา คะแนนเฉล่ียระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิภาวรรณ  รมร่ืนบุญกิจ (2542: 85-86) ไดทําการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความนาจะเปนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระหวาง
กลุมที่สอน โดยการเรียนแบบรวมมือกับกลุมที่สอนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพลีลา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง 
ความนาจะเปนของกลุมที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือหลังการสอนดีกวากอนการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ลิขิต  สุเมธานุสรณ (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาสมการ โดยจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์
รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยาสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคการแบงกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของโพลยาอยูในระดับมาก 
  3. นักเรียนมีเจตคติตอการจัดการเรียนแบบรวมมือ อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียน
ทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนรูแบบกระบวนการที่ต่ืนตัว มีชีวิตชีวา (Active 
Learning) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเม่ือนักเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนของตน เปนการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจและสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเปนประโยชน การเรียนรูที่นักเรียน
เปนผูคนพบดวยตนเองมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและจดจําไดดี ชวยใหนักเรียนไดใชความรู ทําให
เกิดความเขาใจในส่ิงนั้นมากขึ้นและเกิดการเรียนรูเพิ่มเติม อีกทั้งการจัดการเรียนแบบรวมมือนี้ยังเปนการแบงกลุม
นักเรียนที่เรียนเกงและเรียนไมเกงไดอยูดวยกัน ใหนักเรียนที่เรียนเกงชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออนกวา นักเรียนที่ไม
เขาใจในการเรียนกลาพูด คุย ซักถามในส่ิงที่สงสัยหรือไมเขาใจ ทําใหนักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนกลา
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แสดงออกมากขึ้น ทําใหเกิดการเห็นอกเห็นใจในกลุมเพื่อนๆ กลุมเดียวกัน คือ เม่ือยังมีนักเรียนที่ไมเขาใจในเนื้อหา 
บทเรียน เพื่อนๆ ในกลุมที่เขาใจแลวก็จะเปน ผูสอนหรืออธิบายเนื้อหานั้นๆ ทําใหนักเรียนที่ไมเขาใจสามารถทําไดและ
ยังเปนการทบทวนความรูสําหรับนักเรียนที่เขาใจแลวอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของซอย (อางอิงจาก ฐิติยา  
อินทุยศ. 2548: 66) ศึกษาผลของบริบททางเนื้อหาหรือสถานการณที่ซับซอนในปญหาคณิตศาสตรที่มีตอความสามารถ
ในการแกปญหาคณิตศาสตรและเจตคติ กลุมตัวอยางเปนผูเรียนระดับเกรด 5 จากโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่ง 
จํานวน 101 คน ผลปรากฏวา ผูเรียนที่เรียนปญหาที่ซับซอนจะแกปญหาอยางคราวๆ จากคําถามหลายขั้นตอนในขอ
เดียวกันเหมือนกับผูเรียนที่เรียนปญหาธรรมดา ในขณะที่ผูเรียนปญหาธรรมดาจากบทเรียนจะแกปญหาดวยคําถาม
ขั้นตอนเดียวมากกวาผูเรียนที่เรียนปญหาซับซอน แมวาผูเรียนที่เรียนปญหาธรรมดา ในสถานการณที่ไมมีบริบทจะ
ทําไดดีที่สุดในคําถามขั้นตอนเดียว (ทั้งกลุมที่มีบริบทมากและนอย) ในขณะที่ผูเ รียนเรียนปญหาที่ซับซอนใน
สถานการณที่มีบริบท จะทําไดดีที่สุดในคําถามหลายขั้นตอน (ทั้งบริบทมากและนอย) สําหรับเจตคติผูเรียนที่เรียน
ปญหาธรรมดาในสถานการณที่มีบริบทนอยจะตอบเจตคติในทางบวกมากที่สุดและผูเรียนที่เรียนปญหาที่ซับซอนใน
สถานการณที่บริบทนอย จะตอบเจตคติในทางลบมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ  รมร่ืนบุญกิจ (2542: 
85-86) ที่ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือหลังการสอน
ดีกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ กองสิน  ออนวาด (2550: 51-72) 
ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี เชนเดียวกับผลการวิจัยของ สมพร  แกวกลึงกลม (2548:  
68-95) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง คูอันดับและกราฟ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการเรียนรูแบบรวมมือที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรูและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ผลการวิจัย
พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 81.09/79.27 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว มีคาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรูเทากับ 0.66 หรือคิดเปนรอยละ 66 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เร่ือง คูอันดับ
และกราฟ โดยการเรียนรูแบบรวมมือโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมิน เพื่อนําผลการบันทึก
นั้นมาปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล 
 2. ในการเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนแบบกลุม ซ่ึงอาจมีนักเรียนบางคนไมใหความรวมมือในการเรียน
หรือการทํากิจกรรมกลุม ทําใหการทํางานกลุมเสร็จลาชา ดังนั้น ครูจึงควรดูแล กระตุนใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรม 
นอกจากนั้นควรใหเพื่อนๆ ในกลุมใหความสนใจ เอาใจใส เพื่อนนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนหรือการทํากิจกรรม ให
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับเพื่อนๆ ในกลุมได 
 3. ความแตกตางของนักเรียนเม่ือเขากลุมเรียนดวยกัน นักเรียนที่เรียนออนมักจะไมคอยกลาแสดงออก
หรือแสดงความคิดเห็น สวนมากนักเรียนเหลานี้จะคลอยตามนักเรียนที่เรียนดีกวา ดังนั้น ครูควรสรางเง่ือนไขให แตละ
กลุมชวยกันระดมสมองและกระตุนใหเกิดการเสริมแรงในการทํางานกลุมเพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคที่ไดต้ังเอาไว 
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 1. จากการวิจัย พบวา นักเรียนมีการอธิบายบทเรียนใหเพื่อนในกลุมฟงหลายรูปแบบ เชน การอธิบาย
พรอมยกตัวอยางในหนังสือเรียน การอธิบายพรอมยกตัวอยางที่คิดเอง เปนตน ดังนั้นควรศึกษาวารูปแบบการส่ือสาร
ของนักเรียนแบบอื่นที่จะทําใหเกิดผลดีในการเรียนแบบรวมมือเพื่อเปนการพัฒนาวิธีการเรียนแบบรวมมือตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในการเรียนโดยใชการจัดการเรียนแบบรวมมือ
ใหกับนักเรียนในระดับช้ันอื่นและสาระการเรียนรูอื่นๆ 
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NBUE064: การศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจดัการเรียนรูแบบโฟนิกส 
A STUDY ON READING AND WRITING ENGLISH WORD THROUGH LEARNING MANAGEMENT 
OF PHONICS METHOD IN GRADE ONE FROM SAINT ANDREWS INTERNATIONAL SCHOOL 
 
ชารีฟาหห  งามโขนง 1   ผศ.ดร. สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนต-
แอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส จํานวน 20 แผน รวม 20 ช่ัวโมง ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2560 ที่เรียนวิชาภาษาภาษาอังกฤษ จํานวนนักเรียน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส แบบทดสอบความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษ และ
แบบทดสอบความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษ โดยแผนการจัดการเรียนรู มีคาความเหมาะสมเทากับ 4.52 
แบบทดสอบการอานคําภาษาอังกฤษ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .91 และแบบทดสอบความสามารถการเขียนมีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ .82 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานดวยการทดสอบโดยใชสถิติ รอยละ โดยใช สถิตินอนพาราเมตริก ดวยวิธ ี Wilcoxon Signed-Ranks Test  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความสามารถการอานและเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบโฟนิกส ของนักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีคะแนนโดยรวมผานเกณฑอยูในระดับดีขึ้นไป 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส, ความสามารถการอาน, ความสามารถการเขียน 
 
Abstract 
 The objects of this study were 1) to examine reading and writing ability of English words 
through learning management of Phonic method in Prathomsuksa 1 students from Saint Andrew 
International School, and 2) to compare reading and writing ability of English words through learning 
management of Phonic method in Prathomsuksa 1 students from Saint Andrew International School. The 
participants of the study were 20 students in Prathomsuksa 1 who were studying English from Saint 
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Andrew International School in Bangkok in the first semester in the academic year of 2017. The 
instruments were learning management plans of Phonic Method totally 20 lesson plans for 20 hours, 
reading and writing ability of English words tests, and the learning management plans had a value of 
appropriateness at 4.52. The index of consistency (IOC) of reading of English words test was .92 and 
writing test was .94. The data were analyzed by percentage, mean, Standard Deviation, and Non-
Parametric statistics Wilcoxon Signed-Ranks Test. 
 The results of the research revealed that: 
 1. The post-test score, the students have reading and writing ability of English words at a 
good level and all student passed the criterion provided. 
 2. The result of reading and writing ability of English words through learning management of 
Phonics method are higher with the statistical significance level of .05. 
 
Keywords: The learning manages of Phonics method, Reading ability, writing ability. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของมนุษยเพราะภาษาเปนเคร่ืองมือที่ใชในการ
ติดตอส่ือสารระหวางมนุษย ทําใหสามารถรูเร่ืองและเขาใจกันได  ปจจุบันการเรียนรูในเร่ืองภาษามีความหลากหลาย 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะการศึกษาในยุคที่ประเทศไทยกาวเขาสูการพัฒนาทางดานการศึกษารวมกับกลุม
ประเทศอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่มีบทบาทในชีวิตความเปนอยูของคนไทยมากขึ้น การเรียนรูภาษาอังกฤษ
นั้น เปนประโยชนและมีความสําคัญตอคนไทยในยุคปจจุบัน (ทัศนีย  เทศตอม. 2552: 12) ในประเทศไทย กระทรวง 
ศึกษาธิการไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ โดยมีวิสัยทัศนใหผูเรียนมีมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตางๆ 
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรม
อันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
โดยไดกําหนดหัวขอเก่ียงกับดานภาษาเพื่อการส่ือสารไวเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-
อาน-เขียน แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึกและความเปน ตีความ นําเสนอขอมูลความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 190-
191) ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคขอมูลขาวสารทําใหมีวิทยาการใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 
การรับสงขอมูลขาวสารเปนไปอยางงายดาย และรวดเร็วมากขึ้น สงผลใหคนไทยในสังคมปจจุบันตองปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนรูดวยการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ ซ่ึงตองอาศัยการอานเพื่อใหเขาใจ และส่ือความกันได
ถูกตอง ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหแสวงหาความรูดวยตนเอง ส่ิงที่ไดจาก
การอานชวยพัฒนาดานจิตใจ อารมณ และความคิด รวมถึงชวยในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได 
การอานและการเขียนจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู เพราะวิชาการตางๆ จําเปนจะตองอาศัยความ 
สามารถในการอานและการเขียนเพื่อที่จะทําความเขาใจเนื้อหา ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงตองมีการปลูกฝงให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และพัฒนานักเรียนใหสามารถอานและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูวิชา
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ภาษาอังกฤษในประเทศไทยตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ตองมีการฝกฝนทักษะพื้นฐานที่
สัมพันธกันทั้ง 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน  
 ครูผูสอนวิชาการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส มีการสํารวจปญหาที่
เกิดขึ้นภายในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นบอยที่มีความสําคัญ
มากและเปนปญหาพื้นฐานอันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะทางภาษาดานตางๆ คือ นักเรียนในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ไมสามารถอานและเขียนคําภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง จึงสงผลกระทบใหนักเรียนมีปญหาในการอานและการ
เขียน เชน การอานเร่ืองส้ัน การอานจับใจความ รวมถึงการเขียนประเภทตางๆ ดวย ดังนั้น การอานและการเขียนคํา
ภาษาอังกฤษจึงเปนพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนจึงตองหารูปแบบและ
วิธีการสอนที่สามารถวางรากฐานในการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษที่ชวยใหนักเรียนเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางถูกตอง 
 จากการทําวิจัยของคณะกรรมการการอานระดับชาติ (National Reading Research Panel) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของความลมเหลวของระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยไดวิเคราะหวิจัย
วิธีการสอนในอดีตยอนกลับไป 30 ป เพื่อหาวิธีใหมที่สอนอานไดผลและไมส้ินเปลืองงบประมาณรัฐบาล งานวิจัยนี้
สรุปวาวิธีที่จะไดผลที่สุดที่จะทําใหผูเรียนอานภาษาอังกฤษอยางชัดถอยชัดคําดวยความม่ันใจ ตองเร่ิมจากการสอน
ใหผูเรียนแยกแยะหนวยเสียงภาษาอังกฤษกอนที่จะอานเปนคํา และเม่ือเอาหนวยเสียงมาเช่ือมกับตัวอักษร ผูเรียน
สามารถที่จะอานภาษาอังกฤษไดอยางงายดายและชัดถอยชัดคํา (ศิริพันธ  ศรีวันยงค. 2552: 18)  
 วิธีการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบหนึ่ง ที่
ชวยใหผูเรียนสามารถอานและเขียนคําภาษาอังกฤษไดถูกตองรวมถึงรูความหมายของคํานั้นๆ และนําไปประยุกตใช
ในการอานและการเขียนในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกสนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
เกิดแรงบันดาลใจในการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษเพราะมีการทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในเร่ืองความสัมพันธระหวางรูปพยัญชนะ สระ สูตัวอักษรและเกิดความเขาใจในคําที่อานได 
เปนการฝกใหผูเรียนฝกการสังเกตเสียงพยัญชนะและเสียงสระ และสามารถถายทอดเขาสูการเขียนคําที่ถูกตองได 
ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสนั้นสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนได เพราะมี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน เกมการศึกษาตางๆ ซ่ึงสามารถสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดเปนอยางดี การศึกษาการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรูแบบโฟนิกส นาจะเปนวิธีสอนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่สามารถชวยใหผูเรียนอานและเขียนคําใน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ อีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไว ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบโฟนิกส อยูในเกณฑดีตามมาตรฐานของเกณฑการประเมินของการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 80 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 2. ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลังรับการจัดการ
เรียนรูแบบโฟนิกสสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 
 3. ความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลังรับการจัดการ
เรียนรูแบบโฟนิกสสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส ปการศึกษา 2560
จํานวน 20 คน 
  2. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส ปการศึกษา 
2560 จํานวน 20 คน โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษ ความสามารถการเขียนคํา
ภาษาอังกฤษ 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ของ
โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูสดีขึ้น จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส  

ที่ 1 ขั้นนํา ทบทวนความรูเดิม เตรียมความพรอมและ
นําเขาสูบทเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน การสอนอานคําภาษาอังกฤษ และ 
การสอนเขียนคําภาษาอังกฤษ 
ขั้นที่ 3 ฝกและทํากิจกรรมการเรียน 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ผูสอนและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียน 

การสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 

ความสามารถอานคําภาษาอังกฤษ 

ความสามารถเขียนคําภาษาอังกฤษ 
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 2. ครูผูสอนไดนําแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสไปประยุกตใชในการสอนอานและการเขียนคํา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทกัษะการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3. ผูบริหารไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเสนอตอคณะครูเพื่อประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสเร่ืองการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษมีคาความเหมาะสม
เทากับ 4.52 
  2. แบบทดสอบความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษมีคามีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันเทากับ .91  
  3. แบบทดสอบความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษมีคามีคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันเทากับ .82 
การดําเนินการทดลองกอนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนทําการทดสอบเพื่อวัดความสามารถอานและเขียนคํา
ภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบความสามารถอานและเขียนคําภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นและไดผานการตรวจแกไข
จากผูเช่ียวชาญ ตลอดจนการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือแลว ขั้นทดลองโดยการดําเนินการจัดการเรียนรู
แบบโฟนิกสประกอบดวย การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสเร่ือง การอานและการ
เขียนคําภาษาอังกฤษกําหนดไว จํานวน 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2) ขั้นสอนอานและเขียนคําภาษาอังกฤษ 3) ขั้นฝกและทํากิจกรรม และ 4) ขั้นสรุป ภายหลังการสอนครบ 20 แผน 
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความสามารถอานและเขียนคําภาษาอังกฤษใชเวลา 20 ช่ัวโมง วิเคราะหขอมูลโดยใช
จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สถิติทดสอบนอนพาราเมตริก ดวยดวยวิธ ี Wilcoxon Signed Rank Test 
 
ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  1
จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
 สวนที่ 2 การหารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถอานและการเขียนคําภาษา 
อังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมปที ่1 จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
 สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที ่1 ระหวางกอนและหลัง จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
 
ผลการวิจัย 
 ศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
นานาชาติเซนตแอนดรูสจากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จําแนกตามเกณฑ 

 

 
 จากตาราง 1 พบวา ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบโฟนิกส มีนักเรียนอยูในเกณฑโดยรวมระดับดี  มีคาเฉล่ียเทากับ 25.18 มีนักเรียนจํานวน 16 
คน อยูในเกณฑระดับพอใช มีคาเฉล่ียเทากับ 21.50 มีนักเรียนจํานวน 2คน  อยูในเกณฑระดับปรับปรุงมีคาเฉล่ีย
เทากับ 15.00 มีนักเรียนจํานวน 2 คน  
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 จําแนกตามเกณฑดังนี ้
 

 
 จากตาราง 2 พบวา ความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบโฟนิกส มีนักเรียนอยูในเกณฑโดยรวมระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 25.43 มีนักเรียนจํานวน 16 
คน อยูในเกณฑระดับพอใช มีคาเฉล่ียเทากับ 21.00 มีนักเรียนจํานวน 2 คน อยูในเกณฑระดับปรับปรุงมีคาเฉล่ีย
เทากับ 15.00 มีนักเรียนจํานวน 2 คน   
 
 การเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศกึษาปที ่1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนกิส  
 
 

เกณฑ ระดับ คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 

จํานวน P µ σ 

80-100 ดี 24-30 18 80 25.18 1.01 
60-79 พอใช 18-23   2 10 21.50 0.70 
0-59 ปรับปรุง 0-17   2 10 15.00 1.41 

รวม 20 100 24.05 2.85 

เกณฑ ระดับ คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 

จํานวน P µ σ 

80-100 ดี 24-30 16 80 25.43 1.59 
60-79 พอใช 18-23   2 10 21.00 2.82 
0-59 ปรับปรุง 0-17   2 10 15.00 1.41 

รวม 20 100 24.15 5.82 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 

 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ  Sig. 
กอนเรียน 20 30 11.05 1.82 

10.00 .000 หลังเรียน 20 30 24.05 3.33 
 
 จากตาราง 3 ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรูแบบโฟนิกสจากนักเรียน  20 คน  พบวาความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

ระหวางกอนและหลัง จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ  Sig. 
กอนเรียน 20 30 11.05 1.87 

10.00 .000 หลังเรียน 20 30 24.15 3.56 
 
 จากตาราง 4 ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการ
เรียนรูแบบโฟนิกสจากนักเรียน 20 คน พบวา ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนศึกษาความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ  ของนักเ รียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูส จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถ
อภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ความสามารถการอานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรู
แบบโฟนิกส จากผลการทดลองพบวาความสามารถดานการอานคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
การจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส ผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 80.17 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสมีขั้นตอนและวิธีการสอนที่สามารถชวยพัฒนาการ
อานคําภาษาอังกฤษซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนําเพื่อทบทวนความรูเดิม 2) ขั้นสอนอานและเขียนคํา
ภาษาอังกฤษ 3) ขั้นฝกและทํากิจกรรม และ 4) ขั้นสรุปเพื่อทบทวนบทเรียน  ซ่ึงเปนการกระตุนการทํางานของสมอง
สามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู กระตือรือรนในการเรียน ใฝรูใฝเรียน สนใจ มีความสุขกับการเรียน และต้ังใจ
เรียน เปนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย มีส่ือการเรียนการสอนที่นาสนใจ มีการ
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ฝกใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางครูและผูเรียน นักเรียนสามารถอานคําไดดีขึ้น มี
พัฒนาการในเร่ืองการอานคําภาษาอังกฤษสระเสียงส้ัน สระเสียงยาว และคําควบกลํ้า นักเรียนมีความม่ันใจและ
อานไดถูกตองตามเกณฑการอานคําภาษาอังกฤษและสามารถนําไปประยุกตใชในระดับที่สูงขึ้น มีความสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ฐาปนีย  พันธวิศวาส และ วนิดา  พลอยสังวาลย (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการใชการ
สอนอานภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โดยใชการ
สอนแบบโฟนิกสเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่1 โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห เขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานครในภาคเรียนที่ 1 กลุมตัวอยางจํานวน 75 คน สรุปผลการศึกษาพบวา 
วิธีการสอนอานแบบโฟนิกสสามารถชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ หลังไดรับการสอนแบบ 
โฟนิกสสูงกวาในการอานกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางที่สถิติระดับ .001 
  2. ความสามารถการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรู
แบบโฟนิกส จากผลการทดลองพบวาความสามารถดานการเขียนคําภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
การจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส ผานเกณฑรอยละ 80  มีคาเฉล่ียรอยละ 80.83 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไวทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสมีขั้นตอนการทํากิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน 
มีการฝกเขียนเพื่อใหเกิดความชํานาญ และมีการใชกิจกรรมที่หลากหลายทําใหผูเรียนมีความสนุกในการเรียน ครู
สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมตามความสามารถของผูเรียนและนอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสชวยพัฒนา 
การเขียนไดดีในระดับช้ันประถมตนเพราะเปนการปูพื้นฐานในเร่ืองของการเขียนคําที่งายไปสูคําที่ยากขึ้นตามลําดับ
ทําใหนักเรียนสามารถเขียนคําไดดีขึ้น มีการฝกฝนจากคําพื้นฐานจนเกิดความชํานาญและเขาใจเร่ืองการรวมเสียง 
จึงทําใหนักเรียนมีความม่ันใจและเขียนไดถูกตองตามเกณฑการเขียนคําภาษาอังกฤษและสามารถนําไปประยุกตใช
ในระดับที่สูงขึ้น มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฟาตินา  สุมาลี (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิธีการ
สอนแบบโฟนิกสตอความสามารถการอานและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กิจกรรมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ในภาคเรียนที ่1 กลุม ตัวอยางจํานวน 40 คน สรุปผลการศึกษาพบวา วิธีการสอนอานและเขียนแบบโฟนิกสสามารถ
ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษหลังไดรับการสอนแบบโฟนิกสสูงกวากอนการเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  3. การเปรียบเทียบความสามารถการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส พบวาความสามารถของนักเรียนเร่ืองการอานและการเขียนคํา
ภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกส คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งนี้
อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโฟนิกสมีขั้นตอนที่สามารถชวยในการ พัฒนาในดานการอานคําและการ
เขียนคําภาษาอังกฤษเพราะครูสามารถสรางกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลองกับบทเรียนและเหมาะกับผูเรียน  
มีการทบทวนความรูเดิม และมีการสรุปทบทวนเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ สรางความม่ันใจในการเรียนให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญจสุทธิ์  เดชนวล (2558) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง กรณีศึกษาการพัฒนาการอานและเขียนคําศัพทโดยใชวิธีสอนแบบโฟนิกสรวมกับเทคนิค 
ฝงกราฟก กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมปที่ 3 
จํานวน 39 คน โดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความ
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สามรถในการอานและเขียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  จากการใชวิธีสอนแบบ 
โฟนิกสรวมกับเทคนิคผังกราฟก สรุปผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการอานสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  2) 
ความสามารถในการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1. ดานการจัดการเรียนการสอน การสอนอานและเขียนคําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ควรใหนักเรียนไดรับการฝกฝนบอยๆ อยางตอเนื่องและควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง 
  2. ดานบุคลิกภาพของครู ครูควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความเห็นใหมากขึ้น และระหวางการทํากิจกรรม ครูควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
ใหขอแนะนํา ถามกระตุนความคิดของผูเรียน 
  3. ดานบรรยากาศภายในช้ันเรียนตองพยายามเปล่ียนแปลงใหหองเรียนนาเรียน จัดโตะเรียน ให
เหมาะกับกิจกรรมในแตละคร้ัง และควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหสนุกสนาน นาสนใจ ครูใหตองใหคํา
ชมเชยเด็กเพื่อเปนกําลังใจในการเรียน และควรใหคําอธิบายใหชัดเจนในส่ิงที่ครูถามแลวนักเรียนตอบไมได 
  4. ดานครูผูสอน ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอน ส่ือการสอนอยางละเอียดเพื่อให
เกิดความเขาใจและมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ กอนการจัดการเรียนรูครูผูสอนควร
ช้ีแจงวัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูอยางละเอียดเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมีความพรอมในการเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. กอนการจัดการเรียนรู ตองตรวจสอบเนื้อหาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน 
 2. ครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอน ส่ือการสอน เพื่อใหเกิดความเขาใจและมี
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ครูควรศึกษา ตรวจสอบเนื้อหาบทเรียนใหมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน 
 2. ครูควรสรางส่ือการสอน แผนการจัดการเรียนสอน ควรเลือกเนื้อหาและตัวอยางคํา ใหมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิง ผูเรียนที่มีปญหาดานพัฒนาการเรียนรูชา ไมยากหรืองาย
จนเกินไปใหอยูในรูปแบบทักษะสัมพันธ คือมีกิจกรรมครับทั้งทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะ
การเขียน เพื่อใหผูเรียนไดใชคําที่มีความใกลเคียงกับการนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดจริง ปรับปรุงกิจกรรมใน
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แบบฝกใหมีความหลากหลาย นาสนใจมากย่ิงขึ้น เพื่อใหเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดการอยากรูอยากเรียน 
สนุกสนานกับการเรียน สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนมากย่ิงขึ้น 
 3. ควรทําการพัฒนา วิจัยรูปแบบและวิธีการสอนการอานและการเขียนคําภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส 
โดยพัฒนาในเร่ืองส่ือการสอนที่มีความนาสนใจและสามารถพัฒนาผูเรียนไดจริง ไปสูรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียหรือ
ใชในรูปแบบอีเลิรนนิ่ง (e-learning) และรูปแบบดิจิทัล (Digital-learning) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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NBUE065: การศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 
5E ของนักเรียนระดับประถมศกึษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
A STUDY ON PERCEPTION IN SCIENCE INQUIRY INSTRUCTION 5Es OF GRADE 6 
STUDENTS IN THE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PRIVATE EDUCATION 
COMMISSION IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 
 
ธนวัฒน  พันธทอง 1   ผศ. ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนมากกวา 2.50 กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยกวา 2.50 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 350 คน 
เคร่ืองมือที่ในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหา
ความรู 5E แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเช่ือม่ัน .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย โดยใชสถิติทดสอบที (t-test Independent Samples) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยรวมมีความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานพฤติกรรม
การสอนของครูมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( X = 4.59) และดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.95) 
 2. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 2.5 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2.5 ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
 
Abstract 
 The objectives of the Study were to study on the attitude and to compare the attitude towards 
the 5E of inquiry instruction model on science of sixth grade students who had the science achievement 
on higher than 2.50 and lower than 2.50. The sample of this study consisted of 35 students of sixth grade 
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under Office of the Private Education Commission in Bangkok Metropolitan region by Multi-Stage 
Random Sampling. 
 The instruments were a questionnaire on the attitude towards the 5E of inquiry instruction model 
on science with the reliability at.95. The data were analyzed in term of mean, standard deviation and t-test 
Independent Samples. 
 The findings were concluded as follows: 
 1. The attitude towards the 5E of inquiry instruction model on science of sixth grade students 
under Office of the Private Education Commission in Bangkok Metropolitan region was on the high level 
( X = 4.02). When examining each item, the teaching behavior aspect was at the highest level ( X = 4.59) 
and instructional media and laboratory equipment aspect was at the lowest level ( X = 3.95). 
 2. The attitude towards the 5E of inquiry instruction model on science of sixth grade students 
who had the science achievement on higher than 2.50 and lower than 2.50 were not different. 
 
Keywords: The attitude towards the 5E of inquiry 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 12 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2560) ไดกําหนดเปาหมายหลักของการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรู คูคุณธรรม (คุณธรรมนําความรู) และพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู 
และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปน คนดี มีสุขภาวะที่ดีมี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรูและ ความสามารถปรับตัวเทาทัน
กับการเปล่ียนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุน
ทางสังคมสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 7 พระราชบัญญัติวาดวยการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรูการฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
 การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่ สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม การจัดการเรียนรูเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมีหลายองคประกอบที่เก่ียวของไดแก ครูผูสอน นักเรียน และสภาพแวดลอมในการเรียนทั้งสภาพแวดลอม
เก่ียวกับบรรยากาศในหองเรียน และบรรยากาศในการเรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) และการ
จัดการเรียนรูนั้น ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะคํานึงถึงสมรรถภาพที่ตองการใหผูเรียนแสดงออกแลวยัง
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ตองคํานึงถึงเจตคติของผูเรียนในการกระทําส่ิงตางๆ ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่จะ ชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิชา
ที่เรียน และตอกิจกรรมตางๆ ในการเรียนโดยทั่วๆ ไป (ณัฐฐา  สววิบูลน. 2553: 53) 
 การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบเปนการจัดการเรียนรูที่ฝกให
ผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทําใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวย
ตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (วันดี  จูเปยม. 2558; อางอิงจาก Lawson. 
1995: 164-164) คือ การสรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา (Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) การขยายความรู (Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) จากขั้นตอนดังกลาวผูเรียนสามารถ
สรางความรูโดยผาน กระบวนการคิดดวยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบนึงซ่ึงผูเรียน
สามารถเปนศูนยกลางของการเรียนรู ไดใช กระบวนการคิดอยางเปนระบบ มีเหตผุล มุงใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอมูล รูจักการแกปญหาดวยตัวเอง ซ่ึงเปนวิธีการสอนที่เหมาะแกการ
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหแกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้น เปนผูที่คิดอยางมีระบบ แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชหลักการของเหตุและผล ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการสอนที่ดีรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับ การสอนวิทยาศาสตรแตอาจยังไม
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษาพบวา 
นักเรียนในระดับประถมศึกษายังมีความสามารถในการอานออกเขียนได และคิดวิเคราะหยังอยูในระดับคอนขางตํ่า 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียมาตรฐานกลาง ซ่ึงประเทศไทยได 
421 คะแนน จากคะแนนเฉล่ียมาตรฐานกลาง 493 คะแนน จากผล การประเมิน PISA2015 (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2559) ทั้งนี้เปนเพราะธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรเปนเร่ืองของความเขาใจใน
หลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน ทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาเหตุผล ทําใหผูเรียนยากที่จะเขาใจ จําเปนตองมีการ
จัดการเรียนรูที่ดี และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ครูจะตองมีบุคลิกภาพ พฤติกรรม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ 
เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน ครูตองไมทําใหผูเรียนมีเจตคติ
ที่ไมดีตอวิชาวิทยาศาสตร จะสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจะมีบริษัทเอกชนซ่ึงเปนบริษัทที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนไดนําการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบ 5E เขาไปสอนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแหง ถาไดมีการศึกษาความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อเปนขอมูลสําหรับใชใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูในระดับดีมาก 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 2.50 มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับดีกวานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2.50 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 20 โรงเรียน จํานวน 2,284 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชการทดลองคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดย
สุมจากโรงเรียนเอกชนระดับใหญ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน และขนาดเล็ก 2 โรงเรียน และกลุมตัวอยางที่สุม
อยางละ 2 หอง จํานวน 350 คน 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 
    ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในภาคเรียนที่ 1 ตํ่ากวา 2.50 
    ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในภาคเรียนที่ 1 สูงกวา 2.50 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูการเรียนวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรู มี 6 ดานไดแก 
    ดานบุคลิกภาพของครู 
    ดานพฤติกรรมการสอนของครู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
1. นอยกวา 2.50 
2. มากกวา 2.50 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E 
1. ดานบุคลิกภาพของครู 
2. ดานสภาพในช้ันเรียน 
3. พฤติกรรมการสอนของครู 
4. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตร 
5. ดานส่ือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
6. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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    ดานสภาพการจัดการช้ันเรียน 
    ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
    ดานส่ือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
    ดานความรูความเขาใจที่ทําใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ 
สืบเสาะหาความรู 5E เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E  
มีทั้งหมด 6 ดาน ไดแก บุคลิกภาพของครู พฤติกรรมการสอนของครู สภาพการจัดช้ันเรียน ดานการมีสวนรวมใน
กิจกรรมวิทยาศาสตร ดานส่ือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจากการจัดการ
เรียนรูของครู มีความเช่ือม่ัน 0.95 
 
ผลการศกึษา 
 สวนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E โดยรวมทั้ง 6 ดาน 
 

ดานตางๆ ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ 5E X  S.D. ระดับ 
1. ดานบุคลิกภาพครู 4.42 0.22 มาก 
2. ดานพฤติกรรมการสอนของครู 4.59 0.34 มากที่สุด 
3. ดานสภาพในช้ันเรียน 3.96 0.18 มาก 
4. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตร 4.02 0.97 มาก 
5. ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตร 3.95 0.37 มาก 
6. ดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 4.10 0.12 มาก 

รวม 4.02 0.22 มาก 
 
 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ดานพฤติกรรมการสอนของครูมีคาเฉล่ีย
มากที่สุดต้ังแต ( X = 4.59) และดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.95) 
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 สวนที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2.50 และสูงกวา 2.50 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ียความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2.50 และสูงกวา 2.50 
 

ความคิดเห็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในภาคเรียนที่ 1 

t Sig. ตํ่ากวา 2.50 
(N = 142) 

2.51 ขึ้นไป 
(N = 208) 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานบุคลิกภาพครู 4.00 0.50 3.99 0.57 0.16 0.87 
2. ดานพฤติกรรมการสอนของครู 4.09 0.50 4.03 0.56 1.01 0.31 
3. ดานสภาพในช้ันเรียน 3.97 0.59 3.97 0.62 0.05 0.95 
4. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตร 4.00 0.56 4.04 0.59 0.65 0.51 
5. ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตร 3.95 0.53 3.95 0.65 0.60 0.95 
6. ดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 4.08 0.53 4.10 0.58 0.31 0.76 

รวม 4.01 0.45 4.01 0.51 0.02 0.98 
 
 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 2.50 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวา 2.50 ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทั้ง 6 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพครู ดานพฤติกรรมการสอนของครู ดานสภาพในช้ันเรียน ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรและดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร ผลการวิจัย
อภิปรายผลดังนี ้
  1. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทั้ง 6 ดาน คือ ดานบุคลิกภาพครู ดานพฤติกรรมการสอนของครู ดานสภาพในช้ันเรียน ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมวิทยาศาสตร ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรและดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดการเรียนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ไดเรียนรู 
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โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (2542) ที่ยึดหลักวา “ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดซ่ึงกระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซ่ึงตรงกับวิธีที่เรียกวา เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
  2. ดานบุคลิกภาพของครูจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานบุคลิกภาพของครู โดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูเปนคนที่ราเริงแจมใส คอย
ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหนักเรียนทุกคน วางตัวใหเปนที่นาเคารพและนาเช่ือถือ มีจิตใจดี มีเมตตาตอนักเรียน 
ดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง สามารถควบคุมอารมณในการสอนไดดี และมีการแตงกายเหมาะสม สุภาพ ซ้ึงสอดคลองกับ
กับงานวิจัยของ เรืองวิทย  นนทภา (2559) ที่กลาววาความสําคัญของบุคลิกภาพนั้นจะชวยในการรับรูและทําหนาที่
เปนผูนําและประสานความรูเช่ือมโยงกับคุณธรรมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยางเปนธรรมชาติ 
  3. ดานพฤติกรรมการสอนของครูจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานพฤติกรรมการสอนของครู โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยครูใช
อุปกรณเพื่อเราความสนใจและนํานักเรียนเขาสูบทเรียน คอยกระตุนใหนักเรียนคิดหรือแสดงความคิดเห็นดวยคําถาม 
ใหคําปรึกษาที่ชัดเจนเม่ือนักเรียนตอบคําถามไมได เปดโอกาสใหซักถามหรือพูดคุยขอสงสัยระหวางนักเรียนดวยกัน 
เปดโอกาสใหนักเรียนชวยกันสรุปลงความคิดเห็น มีเทคนิคในการสอนวิทยาศาสตรมีการสอนหลายวิธี เชน บรรยาย 
สาธิต ทดลอง เลนเกม และบอกแหลงคนควาเพิ่มเติม และการนําไปใชประโยชนแกนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของไรอัน (1960) คือ พฤติกรรมการสอนของครูที่เก่ียวกับการเรียนการสอน คือ มีการเตรียมการสอนเปนอยางดี สนใจ
นักเรียน ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น มีการยืดหยุนการสอนถาไมเปนไปตามแผน ใชอุปกรณการสอนใหนักเรียน
สนใจการเรียน ช้ีแนวทางในการเรียนอยางชัดเจน มีอารมณขันราเริงแจมใส มีความเมตตากรุณา มีความอดทน มีความ
ยุติธรรม และมีความต่ืนตัวอยูเสมอ 
  4. ดานสภาพในช้ันเรียนจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
แบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานสภาพในช้ันเรียนโดยรวมอยูในระดับมากโดยครูสรางบรรยากาศในหองเรียนเปน
แบบรวมหาคําตอบรวมกัน บรรยากาศในหองเรียนดูเปนกันเอง ครูกระตุนใหทํากิจกรรมและใหกําลังใจนักเรียนครู 
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนสวนมีสวนรวมในกิจกรรมการทดลองทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับซ่ึงจะ
สอดคลองกับงานวิจัยของพิทแมน (1993) ที่กลาวถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมจะมีผลมีตอการเรียนรูและมี
องคประกอบในการจัดการเรียนการสอน 3 สวนคือ ผูสอน ผูเรียน และปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน คุณลักษณะ
ของผูสอนที่สงเสริมการเรียนรูใหเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
  5. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตรจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมวิทยาศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยครูใหนักเรียนตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นในช่ัวโมงเรียน ชวยกันระดมความคิดเห็นในการแกปญหาในการ
สํารวจตรวจสอบกับเพื่อนในกลุม มีการตรวจสอบสมมติฐานอยางเปนระบบขั้นตอนถูกตอง มีการบันทึกการสังเกต
หรือผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบละเอียดรอบคอบ มีอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบสอดคลองกับขอมูล 
ใชขอมูลจากการสํารวจตรวจสอบไปอธิบายหรือทักษะจากการสํารวจตรวจสอบไปใชในสถานการณใหมที่คลายกับ
สถานการณเดิม สอดคลองกับ สุมณฑา  พรหมบุญ; และ อรพรรณ  พรสีมา (2549) ซ่ึงการเรียนรูที่จะใหมีประสิทธิภาพ
ควรเปนการเรียนรูแบบรวมกลุมและมีใหนักเรียนเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด ฝกใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ
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และสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับคนอื่นๆ ได กระบวนการกลุมเปนการเรียนรูที่ยึดหลักการคนพบและสรางสรรค
ความรูดวยตัวของนักเรียน 
  6. ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานส่ือและอุปกรณวิทยาศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก โดยอุปกรณที่
ใชในการทดลองไดอยางพอเพียง แบบเรียนที่ใชในการบันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองทําใหฝกกระบวน 
การคิด เลือกวัสดุและอุปกรณสําหรับการทดลองไดดวยตนเอง ในการเรียนครูไดดีนําวิดีโอ สไลดหรือวีดีทัศน รูปภาพ 
แบบจําลอง มาใชในการเรียนการสอน ครูแนะนําแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตรจากหนังสือและ
แหลงขอมูลตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับสอดคลองกับ กิดานันท  มลิทอง (2543) กลาววา เคร่ืองมือที่ชวยส่ือความหมาย 
จัดขึ้นโดยครูและนักเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรู เคร่ืองมือการสอนทุกชนิดจัดเปนส่ือการสอน เชน หนังสือในหองสมุด 
โสตทัศนวัสดุตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ สไลด รูปภาพ แผนที่ ของจริง และทรัพยากรจากแหลงชุมชน พวกอุปกรณ
ทั้งหลายที่สามารถชวยเสนอความรูใหแกผูเรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี 
  7. ดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรจะเห็นไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรโดยรวมอยูในระดับ
มากโดยการจัดการทดลองที่ครูใหทํา มีการสังเกตส่ิงตางๆ ในเวลาเรียนนักเรียนไดลงความเห็นกอนการทดลอง ครูฝก
ใหนักเรียนสามารถต้ังเกณฑและจําแนกส่ิงตางๆ ใหเปนหมวดหมูได นักเรียนไดออกแบบการทดลองกอนการทดลอง
และทําการทดลองได เม่ือไดรับผลการทดลอง ครูใหนักเรียนหาคาเฉล่ีย ครูใหนักเรียนสามารถบอกความหมายและ
สรุปจากขอมูลตางๆ ได ครูใหนักเรียนนําผลการทดลองมาจัดกระทําและส่ือความขอมูลในรูปแบบตางๆ ครูใหนักเรียน
ทําการวัดและเลือกใชเคร่ืองมือไดอยางถูกตองและแมนยําซ่ึงสอดคลองกับ และวรรณทิพา  รอดแรงคา; และ พิมพันธ  
เดชะคุปต (2532) กลาววาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตางๆ 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ดานบุคลิกภาพของครู ควรมีบุคลิกภาพที่ดี โดยครูควรจะเพิ่มการดูแลนักเรียนใหทั่วถึง และควรจะ
ควบคุมอารมณในการสอนใหมากขึ้น เพราะนักเรียนจะชอบเรียนกับครูที่สามารถควบคุมอารมณในการสอนไดดี 
อารมณดี เม่ือเกิดขอผิดพลาดจะไมทําการวากลาวหรือทําโทษแบบรุนแรง 
 2. ดานพฤติกรรมครู ถาครูมีการนําเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่นาสนใจรวมถึงการกระตุนความสนใจของ
นักเรียนจะทําใหนักเรียนตองการที่จะเรียนรู และครูควรจะเปดโอกาสและมีเวลาใหนักเรียนไดซักถามหรือพูดคุยในขอที่
สงสัยใหมากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น และส่ิงที่ควรจะตองปรับปรุงเลย คือ 
หลังจากการเรียนการสอนครูควรจะนําบทเรียนเช่ือมโยงกับการนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น 
 3. ดานสภาพในช้ันเรียนตองมีการทําใหสภาพในช้ันเรียนนาเรียนรูคือ ทั้งบรรยากาศที่เปนดานกายภาพ
จัดโตะ แสง อุณหภูมิภายในหองใหเหมาะสม และบรรยากาศในการทํากิจกรรมเปนไปดวยความสนุกสนานจะสราง
ความสนใจในการเรียนใหกับนักเรียนมากย่ิงขึ้น 
 4. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร เด็กในทุกวัยตองการที่จะแสดงความสามารถของตนเอง
ใหผูอื่นรับรูจึงตองมีการเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนมีการเรียนรูรวมกับเพื่อนเปนกลุมเพื่อสรางความสามัคคี ในกลุม และ
สรางความคิดสรางสรรคในการทํางานรวมกัน จะเกิดขึ้นไดดีกวาการทํากิจกรรมเพียงคนเดียว 
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 5. ดานส่ือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเด็กเกิดความตองการเรียนรู ถามีจํานวน
เพียงพอตอความตองการของเด็ก และส่ิงที่ควรเพิ่มเติมเลย คือ ครูควรจะนําวีดีโอ สไลด หรือวีดีทัศน รูปภาพ แบบจําลอง
มาเพิ่มเติมในการสอนใหมากขึ้นมากกวาการเห็นภาพจาก และครูควรจะแนะนําแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมทาง
วิทยาศาสตรและแหลงขอมูลตางๆ ใหกับนักเรียนใหมากขึ้น เพื่อเปนการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงจะเปน การเรียนรูที่
ย่ังยืน 
 6. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนส่ิงพื้นฐานที่จะทําใหนักเรียนสามารถใชทักษะตางๆ ที่
ฝกฝนเพื่อใชในการสรางการทดลองอยางเปนระบบได ทําใหครูตองมีสวนในการกระตุนการสอนแบบใชทักษะ
กระบวนการเพิ่มขึ้น ซ่ึงทักษะที่ครูควรจะฝกนักเรียนใหมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยรูปแบบการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนใหมากขึ้น 
 2. ควรวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู
แบบ 5E ในระดับอื่นๆ บาง เชน ระดับมัธยมตน 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ผูบริหาร และผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 5E 
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NBUE066: การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
AN OPERATION OF HELP-CARE SYSTEM FOR STUDENTS IN SCHOOLS UNDER THE 
JURISDICTION OF TART PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE. 
 
กําไรเงิน  ถ่ินมีผล 1   ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในโรงเรียน
ศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 
จํานวน 127 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิตที (t-test) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ Scheffe 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ผลการวิจัยพบวา 
  1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 0.43) เรียงตามลําดับ ดังนี้ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การสงตอ การสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการคัดกรองนักเรียน 
  1.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการดําเนินงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
ไมแตกตางกัน สวนดานขนาดโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน, ความคิดเห็น, ครูผูสอน, โรงเรียน 
 
Abstract 
 The research aimed to study an operation of help-care system for students in schools under the 
jurisdiction of tart primary educational service area office, Sample composed of 127 teachers. The tool 
used for the study was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, 
mean, Standard Deviation, t-test, and analysis of variance (One-way ANOVA) and Scheffe Method. 
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 The finding revealed that; 
 1. The opinions of the teachers regarding an operation of help-care system for students in 
schools under the jurisdiction of tart primary educational service area office, found at a high level both an 
overall and each aspect. The finding revealed that; 
  1.1 The opinions of the teachers regarding an operation of help-care system for students 
in schools under the jurisdiction of tart primary educational service area office, found at a high level both 
an overall and each aspect ( X = 3.92, S.D. = 0.43), as follow; individual student acquaintance, student 
transferring, student supports, problem prevention and solution, and student screening. 
  1.2 The compared with teachers’ opinions found that the teachers who had differently work 
experience had no significantly difference, but found significantly difference in their school size at .05 level. 
 
Keywords: help-care system for students, opinions, teachers, schools 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เด็กและเยาวชนในปจจุบันจํานวนไมนอยที่ไดรับผลกระทบจากปญหาและสภาพแวดลอมที่ไมสรางสรรค
ในสังคมมักมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชนใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาและขอขัดแยง ทะเลาะวิวาทตนเอง 
เขาถึงสารเสพติดไดงาย และขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจนอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิด
ปญหาสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559: 2) การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวังไว 
โดยผานกระบวนการศึกษา นอกจากจะดําเนินการสงเสริม สนับสนุนแลว การปองกันและการชวยเหลือ แกปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันเปล่ียนแปลงไปอยางมาก ทั้งดานการ
ส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ (กรมสุขภาพจิต. 2546: 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมสุขภาพจิตไดตระหนัก
ถึงสภาพปญหาดังกลาว จึงใหความสําคัญที่จะตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหมีกระบวนการทํางานที่เปน
ระบบมีความชัดเจนมีการประสานงานความรวมมือของผูที่เก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการกิจกรรมและ
เคร่ืองมือตางๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ
โดยผานกระบวนการทํางานที่มีระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 3) 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอม
ดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษา เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาวและมีการ
ประสานความรวมมือ อยางใกลชิดกับครูที่เก่ียวของ หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 
กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 5 ประการ ไดแก การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2559: 14) 
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 โรงเรียนในศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา ส่ือไรพรมแดน กอใหเกิด
การเปล่ียนดานสังคมและวัฒนธรรมนาไปสูวิกฤติทางศีลธรรมและปญหาทางสังคม โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชน 
ปญหาครอบครัวหยารางแตกแยก สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาการยายถ่ินของประชากรมีแนวโนมสูงขึ้นสงผล
ตอการวางแผนการจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้แตละโรงเรียนจึงมีแนวทางดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบที่เก่ียวของเพื่อลดความเส่ียงในการออกกลางคันและดูแลชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
และเด็กที่ไมอยูในทะเบียนราษฎรใหเหมาะสม (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด. 2559: 9) 
 ดวยเหตุนี ้ผูวิจัยจึงสนใจและตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนย
เครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เพื่อที่จะไดทราบถึงสภาพการดําเนินงานซ่ึงผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ
ในการนําไปใชวางแผนดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดโรงเรียน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน มีความแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สถานภาพของครู ดังน้ี 
1. ประสบการณในการทํางาน 

1.1 นอยกวา 10 ป 
1.2 10 ป ข้ึนไป 

2. ขนาดโรงเรียน 
2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ 

ผลการศึกษาการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยยึดกรอบการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5 ประการ ดังน้ี 
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสงเสริมและพฒันานักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 รวมจํานวน ประชากร 189 คน (ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ฝายทะเบียน ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 
2560) 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ ที่เปนโรงเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยใชหลักการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครสซ่ีและมอรแกน (Krejcie; Mogen. 1970 ) ใชการแบงสัดสวน
และการสุมแบบเจาะจงไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random 
Sampling) 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนย
เครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดแก แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบลิเคิรท (Likert's Scale) จํานวน 40 ขอ และตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองตามรูปแบบ (Format) และความถูกตองของภาษา (Wording) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC ) มีคา IOC อยูระหวาง .08-1.00 นําเคร่ืองมือทดลองใช 
(Try out) ผลการทดลองมาใชคํานวณ เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวย วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .98 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดยผูวิจัยซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง จากนั้นนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดนําไปประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
ผลการศกึษา 
 สวนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย 
ครูสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 10 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.8 ประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป 
คิดเปนรอยละ 47.2 ในสวนของขนาดโรงเรียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจากโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 
44.9 โรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 28.3 และโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 26.8 
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ตาราง 1 จํานวนและคารอยละ สถานภาพของครูที่ตอบแบบสอบถามตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

สถานภาพ 
(n = 127) 

จํานวน (คน) รอยละ 
1. ประสบการณในการทํางาน 

1.1 นอยกวา 10 ป 
1.2 10 ป ขึ้นไป 

 
  60 
  67 

 
47.2 
52.8 

รวม 127 100 
2. ขนาดโรงเรียน 

2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ 

 
  34 
  36 
  57 

 
26.8 
28.3 
44.9 

รวม 127 100 
 
 สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษา 
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาสวนใหญอยูในระดับมาก โดยดานที่ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอ 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย

สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

การดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับการดําเนินงาน 

X  S.D. แปลผล 
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอ 

3.99 
3.86 
3.89 
3.89 
3.96 

.56 

.45 

.55 

.56 

.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 .43 มาก 
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 สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
และขนาดโรงเรียน พบวาครูที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไมแตกตางกัน สวนขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขาย

สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจําแนกตามประสบการณในการ
ทํางาน ในภาพรวมและรายดาน 

 

การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

ประสบการณในการทํางาน 

t Sig. นอยกวา 10 ป 
(N = 60) 

10 ป ขึ้นไป 
(N = 67) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 
5. ดานการสงตอ 

3.95 
3.86 
3.87 
3.82 
3.91 

0.58 
0.46 
0.54 
0.48 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.02 
3.86 
3.92 
3.96 
4.00 

0.55 
0.44 
0.55 
0.62 
0.56 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

-.763 
.002 
-.527 

-1.348 
-1.020 

.447 

.999 

.599 

.180 

.310 
รวม 3.88 0.39 มาก 3.95 0.46 มาก -.945 .347 

 
 จากตาราง 3 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน ความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจําแนกตามขนาดโรงเรียน วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

 
การดําเนินงานตามระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  1.743 
38.296 
40.038 

    3 
123 
126 

.581 

.311 
1.866 .139 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  3.152 
21.984 
25.136 

    3 
123 
126 

1.051 
.179 

5.879 .001* 

3. ดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  1.293 
36.209 
37.502 

    3 
123 
126 

.431 

.294 
1.464 .228 

4. ดานการปองกันและแกไข
ปญหา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  1.208 
38.678 
39.886 

    3 
123 
126 

.403 

.314 
1.281 .284 

5. ดานการสงตอ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  1.111 
33.963 
35.074 

    3 
123 
126 

.370 

.276 
1.342 .264 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

  1.051 
21.805 
22.856 

    3 
123 
126 

.350 

.177 
1.976 .121 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการคัดกรองนักเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําไปทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของ Scheffe 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกตางตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขายสถานศึกษา
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดวยการทดสอบ
รายคู ดานการคัดกรองนักเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน µ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ 
 3.63 3.94 3.94 

โรงเรียนขนาดเล็ก 3.63 - 0.31* 0.31* 
โรงเรียนขนาดกลาง 3.94 - - 0.00 
โรงเรียนขนาดใหญ 3.94 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 พบวา ความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็น
ดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูวิจัยขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
 จากผลการวิจัยผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอ ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการ
ปองกันและแกไขปญหา และดานการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้ก็อาจสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กรมสุขภาพจิตไดตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว จึงใหความสําคัญที่จะตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหมี
กระบวนการทํางานที่เปนระบบมีความชัดเจนมีการประสานงานความรวมมือของผูที่เก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน 
ดังนั้น จึงอาจเปนไปไดวาโรงเรียนมีประสบการณมากขึ้นนั้นมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปรับปรุง
แกไข เปนอยางดี จึงสงผลใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนศูนยเครือขายสถานศึกษาคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อยูในระดับมากนั่นเอง เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  นีละนันท (2555: 66) ไดทําการศึกษาทําการศึกษา
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการปองกันและแกปญหานักเรียนมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมนักเรียน และ
ดานการคัดกรองนักเรียน ตามลําดับ 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศูนยเครือขาย
สถานศึกษาคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางานและขนาดโรงเรียน พบวาครูที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไมแตกตางกัน สวนขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน ดานการคัดกรองนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทดสอบเปนรายคู พบวา 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกัน กับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ พิมพา  ผองแผว (2557: 87) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา โรงเรียนขนาดกลางดําเนินการอยูในระดับมากซ่ึง
แตกตางจากกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมีความพรอมดาน
บุคลากรทีจ่ะคอยใหความชวยเหลือนักเรียน โดยครูมีภาระในการสอนและการดูแลระบบชวยเหลือนักเรียนที่แยกงานการ
ออกมาทํา ซ่ึงมีครูแนะแนวโดยตรงมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือนักเรียน จึงทําใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีปญหาที่นอยกวา ทําใหครูไดมีเวลาในการใหความสําคัญกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากขึ้น และ
สอดคลองกับ วิชัย  วีระยุทธศิลป (2556: 52) ไดศึกษา การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในอําเภอบอไร จังหวัดตราด ผูศึกษาพบวา พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน อําเภอบอไร จังหวัดตราด จําแนกตามประสบการณการทํางานใน
ภาพรวมไมแตกตางกันและเม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจัย 
  1. สถานศึกษาควรเปดโอกาส ใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา รวมกัน
สรุปผลการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ 
  2. สถานศึกษาควรมีนําผลการประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไปปรับปรุงในการดําเนินงานใน
ปตอไปใหดีย่ิงขึ้น 
  3. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการคัดกรองนักเรียน โดยการเชิญวิทยากรภายนอก ที่มีความรู
ความเช่ียวชาญ มาใหความรูกับครูในโรงเรียน หรือมีการจัดอบรมเร่ืองการคัดกรองนักเรียน เพื่อครูทุกคนจะไดคัดกรอง
นักเรียนไดอยางถูกตอง เพื่อการนําผลการคัดกรองมาใชไดตอไป 
  4. สถานศึกษาควรกําหนดรูปแบบการชวยเหลือนักเรียนใหชัดเจนและตรงกัน ใหครูที่ปรึกษาใหการ
ชวยเหลือในเบื้องตน ถาตองสงตอหนวยงานภายในใหฝายปกครองหรือครูแนะแนวดําเนินการแกไข และถาจําเปน 
ตองสงตอภายนอกใหครูแนะแนวหรือฝายปกครองติดตอประสานงาน กับบุคคลและหนวยงานที่จะใหการชวยเหลือ
กอนสงนักเรียนไปรับการชวยเหลือในทุกขั้นตอนตองไดรับการประสานงานกับผูปกครองของนักเรียนดวย 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการวิจัยเร่ืองการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกระดับ และในทุกเขตพื้นที่ 
  2. ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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  3. ควรมีการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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NBUE067: ความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
OPINIONS THE TEACHER’S TOWARD THE ROLE OF ADMINISTRATORS IN LEARNING 
REFROM UNDER PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
 
ขวัญประภา  แหลมสุขรี 1   ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 277 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แบบ Independent 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ครูมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานพัฒนาบุคลากร
ครู ดานการจัดการเรียนการสอน ดานพัฒนาสภาพแวดลอม ดานบริหารหลักสูตร ดานสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณและ
แหลงเรียนรู และดานนิเทศภายใน  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณในการทํางาน 
โดยรวมไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, การปฏิรูปการเรียนรู 
 
Abstract 
 This research aimed to study and compare Opinions the Teacher’s Toward the Role of 
Administrators in Learning Reform the jurisdiction of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 
1, the independent variables were classified by educational level and work experience. The samples 
consisted of 277 teachers by simple random sampling. This research instrument was questionnaires, the 
reliability was .96. The data were analyzed by using percentage, mean, Standard Deviation, and t-test 
(Independent) 
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 The finding revealed that 
 1. Opinions Toward the Role of  Administrators in Learning Reform under Phetchaburi Primary 
Educational Service Area Office 1 for the overall variables were at the high level ranging from high to low 
is the development of teachers teaching, management, development environment, curriculum, promote 
the media and Learning resources, and the supervision, respectively.  
 2. The results from the comparison of Opinions the Teacher’s Toward the Role of 
Administrators in Learning Reform under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 by 
education and experience in the work as a whole is no different. 
 
Keywords: Role of Administrators, Learning Reform 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นโยบายของรัฐบาลไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู อันเปนเง่ือนไขสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายไดนําประเทศใหอยูรอดจาก
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักวาการศึกษาสรางคน สรางงาน และสรางชาติ ดาน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนและของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นซ่ึงจุดหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษาคือผูเรียนเกิดการเรียนรู  การเรียนรูที่
ถูกตองยอมกอใหเกิดประโยชนสุขแกผูเรียน จะตองนําทางใหผูเรียนเปนคนดีและการเรียนรูที่สมบูรณตองทําให
ผูเรียนเปนคนมีปญญา 
 ดังนั้น ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการจัดการศึกษาของชาติใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบังคับบัญชาดูแล ควบคุมการบริหารใน
โรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาสามารถใชศิลปะ หรือกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือ
ผูปฏิบัติงานคนอื่นๆ ในโรงเรียนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมาย (จักรพรรดิ  วะทา. 2550: 19) ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญ เปรียบไดวาเปนจอมทัพที่จะนําองคการใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปได
อยางมีเกียรติและศักด์ิศรี นอกจากนี้การบริหารของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิงสงผลใหการใชงบประมาณ เทคโนโลยี 
เวลา และคนในองคการไดอยางเหมาะสมกับผลผลิตที่ได ดังขอความตอนหนึ่งในเอกสารคูมือสงเสริมการบริหาร
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ มีใจความวา ประสิทธิภาพ หมายถึง สัดสวนระหวางผลผลิตกับ 
ตัวปอนเขา ถาใสตัวปอนเขาไปมากแตผลผลิตออกมานอยแสดงวา หนวยงานหรือองคการนั้น มีประสิทธิภาพการ
บริหารตํ่า โดยทั่วไปตัวปอนเขาของหนวยงาน องคการ หรือสถานศึกษา คือ เงิน เทคโนโลยี คนและเวลาในการทํางาน 
ถาส่ิงเหลานี้ถูกปอนเขาสูระบบมากแตผลผลิตตํ่าหรือออกมานอยนั้น หมายถึง การมีประสิทธิภาพของผูบริหารตํ่า 
ในทางตรงกันขามถาตัวปอนเขาของหนวยงาน องคการ หรือสถานศึกษา คือ เงิน เทคโนโลยี คน และเวลาในการ
ทํางานนอยกวา แตผลผลิตออกมามากกวาหรือเทากัน การบริหารของผูบริหารในหนวยงานนี้มีประสิทธิภาพสูง จึงทํา
ใหหนวยงานราชการ/เอกชน และบุคลากรที่เก่ียวของกับการศึกษาตองรวมมือกันดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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 การปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดตอความสําเร็จหรือ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและขององคกรความสําเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการศึกษานั้นขึ้นอยูกับ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่วา คุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยูกับความรูความ 
สามารถของผูบริหารสถานศึกษา หากผูบริหารเปนเชนไร สถานศึกษาก็มักเปนเชนนั้น ถาผูบริหารสถานศึกษาสนใจ
เร่ืองอะไรหรือเห็นอะไรมีความสําคัญก็จะสงเสริมทําใหสถานศึกษามีความเดนดานนั้น ดังที่ งานวิจัยของ ดุค และ  
เคลนดินิน และ คอนเนลลี (Duke. 1986; Clandinin; & Connelly.1995; อางถึงใน ขนิษฐา  จิรานันท. 2552: 36) 
กลาววาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรูอยางย่ิง เพราะหากผูบริหารสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจความมุงม่ันเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลว ก็จะแสดงบทบาท
ใหการสงเสริมสนับสนุนอยางเต็มที่ ในที่สุดการปฏิรูปการเรียนรูก็จะประสบความสําเร็จแตในชวงเวลาที่ผานมาพบวา
ผูบริหารสถานศึกษายังใหความสําคัญตอการแสดงบทบาทในการจัดการปฏิรูปการเรียนรูนอยนั่นคือ ไมสนใจที่จะ
ศึกษาคนควาสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหขาดความรูความสามารถ
ไมอาจใหการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ไมสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของครู ไมสามารถ
ใหคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนทรัพยากรการบริหารใหสอดคลองกับการจัดการเรียน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 94 แหง พบสภาพ
ปญหาที่สําคัญ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรอยละ 50 ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ดานการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะหและคิดไตรตรอง ในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ (กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา. 2559: 10) ทั้งนี้เปนเพราะ 1) ผูบริหารสวนหนึ่งขาดองคความรูดานการบริหารหลักสูตร 
2) ผูบริหารสวนหนึ่งขาดการพัฒนาบุคลากรครูใหความรู ความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ และ 3) 
ผูบริหารสวนหนึ่งขาดการละเลยการนิเทศภายใน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภานุรัตน  นันตา และ ธนิษฐา  
รัศมีเจริญ (2555: 85) พบวา ผูบริหารไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และไมมี
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนระบบ จากสาเหตุดังกลาวทําใหคุณภาพของนักเรียนยังไมบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้อาจจะเกิดจากปจจัยที่เก่ียวของหลายดาน อันไดแก กระบวนการบริหารหรือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 โดยเนนการปฏิรูปการเรียนรู 6 ดาน คือ 
ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานพัฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอ
การเรียนรู ดานสงเสริมส่ือวัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรูดานพัฒนาบุคลากรครู และดานการนิเทศภายใน  จากสภาพ
ปญหาและสาเหตุดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติตามบทบาทของ
ตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูมากนอยแคไหน เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 982 คน  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2560 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของ
เครจซี และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 277 คน จึงกําหนดสัดสวนของ
จํานวนประชากรแลวทําการสุมตัวอยางแบบงาย 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ระดับการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตรี 
    1.2 สูงกวาปริญญาตรี 
2. ประสบการณในการทํางาน  
    2.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป  
    2.2 มากกวา 25 ป ขึ้นไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการปฏิรูปการเรียนรู  
1. ดานการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม 
4. ดานการสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรู 
5. ดานการพัฒนาบุคลากรครู 
6. ดานการนิเทศภายใน 
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   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการ
สอนดานการพัฒนาสภาพแวดลอม ดานการสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรู ดานการพัฒนาบุคลากรครู 
และดานการนิเทศภายใน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน โดยตอนที ่1 เปนแบบสํารวจรายการ ตอนที่ 2 เปนแบบ 
สอบถามประมาณคา 5 ระดับ การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การไปแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จากนั้นตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถาม เพื่อดําเนินการจัดทําขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยตอไป  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test (Independent t-test)  
 
ผลการศึกษา 
 สวนที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.09 มีประสบการณ
การในการทํางาน มากกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 60.29 
 สวนที่ 2 ความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
พัฒนาบุคลากรครู ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม ดานการบริหารหลักสูตร ดานการ
สงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรู และดานนิเทศภายใน ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
  1. ดานบริหารหลักสูตร มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูป
การเรียนรูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวา  
มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมทุกฝาย เปนอันดับ
แรก รองลงมาคือ ใหคําปรึกษาและคําแนะนําหรือนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู และ
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความสามารถ ตามลําดับ 
  2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวา 
มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห และลงมือปฏิบัติ
จริงและทบทวนซํ้า เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนที่กระตุนใหผูเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน ไดมีประสบการณในการประยุกตความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวันและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
  3. ดานสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณ และแหลงเรียนรู มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยเห็นวา มีการสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในโรงเรียน และชุมชน ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการ
สอน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชนและสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนในการรักถ่ินฐานบานเกิด ตามลําดับ 
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  4. ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยเห็นวา มีการวางแผนการปองกันยาเสพติดและอบายมุข เปนอันดับแรก รองลงมาคือ พัฒนาปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียน อาคารสถานที่ใหมีสภาพแวดลอมที่สะอาด รมร่ืน สวยงาม และเปนระเบียบ และวางแผนจัดหองเรียนใหมี
ลักษณะที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามลําดับ 
  5. ดานการพัฒนาบุคลากรครู มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยเห็นวา มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูเขารวมประชุมอบรมเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
อันดับแรก รองลงมาคือ สงเสริม สนับสนุน การจัดอบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และสงเสริมสนับสนุนใหจัดทําและจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรตางๆ เพื่อใหครูไดศึกษาคนควา ตามลําดับ 
  6. ดานการนิเทศภายใน มีระดับความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูป
การเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวา  
มีการวิเคราะหปญหาความตองการของครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและวางแผนการนิเทศภายในไว
อยางเปนระบบ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ วางแผนประชุมครูเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการนิเทศภายในและผูบริหาร
ช้ีแจงครูใหทราบจุดที่ครูตองพัฒนา และแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานขอที่ 1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกตางกัน ผลการวิจัยดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ในการปฏิรูปการเรียนรู 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี t Sig. 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานการสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรู 
4. ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาบุคลากรครู 
6. ดานการนิเทศภายใน 

4.36 
4.41 
4.35 
4.44 
4.43 
4.36 

.60 

.38 

.35 

.37 

.40 

.39 

4.49 
4.47 
4.42 
4.38 
4.52 
4.36 

.60 

.41 

.36 

.44 

.39 

.39 

1.663 
1.076 
1.607 
1.253 
1.962 
.122 

.098 

.283 

.109 

.212 

.051 

.903 
รวม 4.39 .26 4.44 .15 -1.829 .069 

 

679



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 จากตาราง 1 พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  
 
  สมมติฐานขอที่ 2 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 แตกตางกัน ผลการ 
วิจัยดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ในการปฏิรูปการเรียนรู 

ตํ่ากวาหรือ 
เทากับ 25 ป 

มากกวา 
25 ป  t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการบริหารหลักสูตร 
2. ดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดานการสงเสริมส่ือ วัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรู 
4. ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาบุคลากรครู 
6. ดานการนิเทศภายใน 

4.45 
4.49 
4.37 
4.44 
4.44 
4.38 

.55 

.41 

.35 

.35 

.39 

.41 

4.38 
4.39 
4.38 
4.41 
4.48 
4.36 

.63 

.38 

.36 

.43 

.40 

.37 

.095 
2.027* 
.362 
.625 
.881 
.193 

.366 

.044 

.718 

.533 

.379 

.847 
รวม 4.42 .28 4.40 .18 .793 .429 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผูวิจัยขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
  1. ความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่
เปนผูนําในการปฏิรูปการเรียนรู นําโรงเรียนไปสูองคการแหงการเรียนรูและสังคมแหงปญญา มีบทบาทปรับเปล่ียน
แนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู กําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงการบริหาร
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ใหเอื้ออํานวยความสะดวกใหครูผูสอนมีเสรีภาพในการคิดพัฒนารูปแบบการเรียนรู พัฒนาผลการเรียนรูใหไดมาตรฐาน
ตามหลักสูตร จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  
มีระบบนิเทศภายในเพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ แกวเวียง  นํานาผล (2556: 50) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาทั้งที่เปนลักษณะของกฎหมาย
และความคาดหวังของสังคมไดแก การศึกษาทบทวนงานการศึกษาที่ผานมาเพื่อวินิจฉัยจุดเดนจุดดอยและปญหา 
แสวงหายุทธศาสตร ในการแกไขจุดดอยกําหนดกรอบและนโยบายในการจัดการศึกษา กําหนดยุทธศาสตรในการ
ปฏิบัติงาน คาดคะเนความตองการงบประมาณเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมือพัฒนาการศึกษาจากสวนตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ระบบการศึกษา ประสานงานเพื่อใหภารกิจการ พัฒนาการศึกษาเปนไปอยางราบร่ืน ใหองคกรนอกระบบดําเนินงาน
สอดคลองกับจุดมุงหมายการศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน  
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน สามารถแยกอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
   2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
ปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาสงครูไปพัฒนาทุกคน จึงชวยใหครูมีสมรรถภาพในการสอนมีความรูเพิ่มขึ้นเขาใจ
บทบาทหนาที่และปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขขอบกพรองใหดีขึ้นดังที่ ดังที่ วัฒนาพร  ระงับทุกข 
(2550: 80) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนที่สําคัญของยุทธศาสตรของการพัฒนาทุกดาน เพื่อใหแผนงาน
บรรลุผล ซ่ึงอาจใชเทคนิควิธีการในการปรับปรุงกระบวนทัศน โดยการระดมพลังสมอง การประชุมช้ีแจง การศึกษาดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
   2.2 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาบุคลากรครูอยางตอเนื่อง จัดใหมีการประชุมอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับ
ปญหาของงานวิชาการในโรงเรียนโดยครูผูมีความรูความสามารถในโรงเรียน หรือเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากร 
สนับสนุนใหครูมีโอกาสไปรวมประชุมอบรมทางวิชาการที่สถาบันหรือหนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อนําความรูที่ไดรับ
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550: 9) ทําใหครูไดปรับปรุงการสอน
ใหรูจักใชเทคนิคและวิธีการสอนตางๆ และเลือกกิจกรรมการสอนโดยคํานึงถึงสภาพความพรอมของนักเรียนโรงเรียน
ชุมชน และส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
ไกรวัลย รัตนะ (2556: 72) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางานไมแตกตางกัน  
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตร 
เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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 2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ทองถ่ินที่สถานศึกษาจัดขึ้น ตลอดจนสรางเครือขายแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดอบรมครูเก่ียวกับจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายในกลุมสาระ 
โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู 
เนื่องจากการมีสวนรวมของชุมชนอาจมีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ิน 
 2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 3. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อหาวิธีทางปรับปรุงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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NBUE068: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานดงบัง จากการจดัการเรียนรูแบบวฏัจักรการเรียนรู (4 MAT) 
A STUDY OF STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT ON THE TOPIC OF MEASUREMENT 
FOR GRADE 4 STUDENTS FROM BAN DONG BANG SCHOOL BY LEARNING 
MANAGEMENT OF LEARNING CYCLE (4 MAT) 
 
พิทักษ  เช่ือมาก 1   ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู (4 MAT) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวนนักเรียน 16 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การวัด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
(4 MAT) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
เปนแบบทดสอบปรนัย มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบโดยใชสถิติ Non Parametric  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง จากการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 83 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวัด, การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the students’ learning achievement on the topic 
of measurement, and 2) to compare the students’ learning achievement on the topic of measurement for 
Grade 4 students from Ban Dong Bang school by learning management of learning cycle (4MAT). The 
total sample was a section of Grade 4 Students who studied Math in 2nd semester, in the academic year 
2017 from Ban Dong Bang school in Prajeenburi province. The instruments were lesson plan by using 
learning management of learning cycle and the students’ assessment on the topic of measurement by 
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using learning management of learning cycle as multiple choices on 0.95 confidence levels. The data 
were analyzed by means, standard deviation and hypothesis testing by non-Parametric statistical. 
 The results of this study were 
 1. The students’ learning achievement on the topic of measurement for grade 4 students from 
Ban Dong Bang School by learning management of learning cycle (4MAT) is in a good level or 83 
percent base on the assumption. 
 2. The students’ learning achievement on the topic of measurement for grade 4 students from 
Ban Dong Bang School by learning management of learning cycle (4 MAT) post-test is higher than before 
study with the statistical significance level at.05. 
 
Keywords: Students’ Learning Achievement, Measurement, Learning Management of Learning Cycle 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศนที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปน
กําลังสําคัญของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ (วิชัย  วงษใหญ. 2552: 24-27) 
ซ่ึงคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน
รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตร 
จึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56) 
 การจัดการเรียนรูจะบรรลุเปาหมายเพียงใดขึ้นอยูกับครูผูสอน บทบาทของครูคณิตศาสตร ซ่ึงมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงควรตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไปสูการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความหมาย แตในการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากครูใหความ
สนใจและความสําคัญแกนักเรียนนอยมาก ไมสนใจความตองการของผูเรียนเพียงแตเตรียมเนื้อหาสอน ผูเรียนแตละ
คนไดรับการปฏิบัติอยางเดียวกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ควรศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เปนส่ิงสําคัญ แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน กําหนดเปาหมาย
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ 
รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค ออกแบบการเรียนรู และจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และการพัฒนาการทางสมอง จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู จัดเตรียม
และเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
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การพัฒนาของผูเรียน และวิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56)  
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประเทศ พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้น
พื้นฐานหรือโอเน็ต (O-NET) ระดับประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558-2559 คะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 ของ
คะแนนเต็มทุกป และเชนเดียวกันกับคะแนนเฉล่ียของวิชาคณิตศาสตร ค 14101 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง ตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 พบวาคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตรคิดเปนรอยละ 43.12 และ 40.27 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนต้ังไว คือ  
รอยละ 65 (โรงเรียนบานดงบัง. 2559: 27) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูสวนใหญใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย
อยางเดียว ไมไดสงเสริมหรือกระตุน ใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การจัดการเรียนรูมักมุงที่ผลลัพธมากกวา
กระบวนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของครู  สงผลตอตัวนักเรียนหลายประการ เชน ทําให
นักเรียนสวนใหญไมเขาใจกระบวนการและขาดความเขาใจอยางตอเนื่องในบทเรียน ขาดทักษะในการคิดคํานวณ 
นักเรียนคิดแกปญหาคณิตศาสตรไมเปน ซ่ึงสงผลใหคุณภาพการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาไมมี
ประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรตองการ (กุลกาญจน  สุวรรณรักษ. 2556: 4) 
 ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรูที่จะชวยแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ ครูผูสอนตองนําวิธีการ
จัดการเรียนรูที่จะชวยแกปญหาดังกลาว โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) เปนแนวทางหนึ่งใน
หลายๆ แนวทาง เปนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นจากการคนควาวิจัยของ เบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) 
ซ่ึงเช่ือในศักยภาพของผูเรียนในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละประเภทจะประสบความสําเร็จในการ
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพถาผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละประเภท การจัดการเรียนรูแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) เปนรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนา นําความรู 
วิธีการเรียนรูความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางองคประกอบความรูดวยตัวเองและการเรียนรูอยางมี
ความสุข โดยการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) จะชวยสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง 
จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานดงบัง ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร
การเรียนรู (4 MAT) ผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 
 2. การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การวัด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึง
รูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 คุณลักษณะ กับการพัฒนาสมองซีกซาย และซีกขวาอยางสมดุล เพื่อใหผูเรียน
เรียนรูตามแบบและความตองการของตนอยางเหมาะสม ประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางประสบการณ ขั้น
วิเคราะหประสบการณ ขั้นบูรณาการการสังเกตไปสูความคิดรวบยอด ขั้นพัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ขั้น
ปฏิบัติตามความคิดรวบยอด ขั้นปรับแตงเปนแนวคิดตนเอง ขั้นวิเคราะหเพื่อการนําไปประยุกตใช และขั้นแลกเปล่ียน
ความรูของตนกับผูอื่น 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การวัด หมายถึง ผลที่ไดจากการคิดคํานวณ การแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
แกปญหาได ซ่ึงวัดไดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ รวม 30 คะแนน 
โดยเปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตร และการวัดและ
ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง จังหวัด
ปราจีนบุรี ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การวัด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT)  
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
(4 MAT) เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
 การดําเนินการทดลอง 
  1. แบบแผนการวิจัย ใชแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One Group Pre-test Post-test Design) 
(ปรีชา  เนาวเย็นผล. 2540: 156) 
 

 

การจัดการเรียนรูแบบ 
วัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนบานดงบัง 
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  2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
   2.1 ติดตอผูบริหารโรงเรียนบานดงบัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 เพื่อขอความรวมมือในการวิจัยและการใชกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.2 ช้ีแจงรายละเอียดและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน จากการใช
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ประกอบการเรียนรู 
   2.3 ดําเนินการทดสอบกอนเรียนในช่ัวโมงแรก ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 
   2.4 ดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ในหนวยการเรียนรู เร่ือง 
การวัด กําหนดไว จํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู โดยมีแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จํานวน 6 คาบ แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 2 จํานวน 7 คาบ และแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 จํานวน 7 คาบ (หลังเรียนจบดวยแผนการจัดการเรียนรู แต
ละแผนใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายการเรียนดวยชุดกิจกรรมที ่1, 2 และ 3 ตามลําดับ) 
   2.5 ดําเนินการทดสอบหลังเรียน ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
   2.6 นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางกอนเรียน และหลังเรียนมาทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
โดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัด 
การเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) โดยใชสถิติที่ไมใชพารามิเตอร (Non Parametric)  
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแกดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยาก
งาย คาอํานาจจําแนก คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  
  3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติที่ไมใชพารามิเตอร (Non Parametric) ดวยวิธี Wilcoxon 
Signed-Ranks Test 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง 

จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
 
นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบกอนเรียน 
(30) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(30) 

ผลตางคะแนน 
(Xi-Yi) 

คะแนนความกาวหนา 
(di) 

1 15 28 13 169 
2 18 22 4 16 
3 20 27 7 49 
4 16 24 8 64 
5 12 20 8 64 
6 16 25 9 81 
7 19 25 6 36 
8 8 18 10 100 
9 14 27 13 169 

10 10 24 14 196 
11 17 25 8 64 
12 19 28 9 81 
13 20 29 9 81 
14 9 22 13 169 
15 16 25 9 81 
16 13 27 14 196 
รวม 

คาเฉล่ีย 
242 

15.13 
396 

24.75 
154 
9.63 

1,616 
10.49 

 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) จากนกัเรียน 16 คน มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน คาผลตางคะแนนของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการวัด มีคาเทากับ 
9.63 
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ตาราง 2 ผลรอยละการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 

 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบ 
กอนเรียน 

( 30 ) 

รอยละ 
(คะแนนรวม 

480) 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

( 30 ) 

รอยละ 
(คะแนนรวม 

480) 
ระดับคุณภาพ 

1 15 50 28 93 ดีมาก 
2 18 60 22 73 ดี 
3 20 67 27 90 ดีมาก 
4 16 53 24 80 ดีมาก 
5 12 40 20 67 พอใช 
6 16 53 25 83 ดีมาก 
7 19 63 25 83 ดีมาก 
8 8 27 18 60 พอใช 
9 14 47 27 90 ดีมาก 

10 10 33 24 80 ดีมาก 
11 17 57 25 83 ดีมาก 
12 19 63 28 93 ดีมาก 
13 20 67 29 97 ดีมาก 
14 9 30 22 73 ดี 
15 16 53 25 83 ดีมาก 
16 13 43 27 90 ดีมาก 

รวมคาเฉล่ีย 
รอยละ 

242 50 396 83 ดีมาก 

 
 จากตาราง 2 พบวา รอยละการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที ่4 โรงเรียนบานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) จากนักเรียน 16 คน มีคะแนนทดสอบ
กอนเรียน 242 คะแนน คิดเปนรอยละ 50 ระดับคุณภาพพอใช คะแนนทดสอบหลังเรียน 396 คะแนน คิดเปนรอยละ 
83 ระดับคุณภาพดีมาก  
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ระหวาง กอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน 
(Posttest) 

 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ di Sig. 

กอนเรียน 16 30 15.13 3.84 
6.31 .00 

หลังเรียน 16 30 24.75 3.04 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน
ดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง จาก
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) จากผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) อยูในระดับดี
ขึ้นไปรอยละ 83 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นวพร  คุมวง (2554: 123) ไดทําการวิจัย
เร่ือง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนความแตกตางระหวางผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ผูเรียน 4 แบบ ที่มีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันออกไป ทําใหบรรยากาศแหงการเรียนรูสนุกสนานเต็มตาม
ศักยภาพและเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน 
ดงบัง จากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญญา  สองสีดา (2550: 83-90) ไดศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เร่ือง ทศนิยมและเศษสวน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
หลังไดรับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ในการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายและยืดหยุน เหมาะสมกับนักเรียนทุกแบบ ทําใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีความสุข โดยไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง คนพบความรูดวยตนเอง 
และประยุกตเปนแนวคิดที่สัมพันธเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จึงทําใหสามารถแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การ
วัด ได 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  ในการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ครูผูสอนควรอธิบายและยกตัวอยางใหกับผูเรียน
อยางชัดเจน พรอมทั้งยกตัวอยางโจทยปญหาอยางงาย เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจถูกตอง ควรกําหนดเวลาใหเหมาะสม
กับโจทยปญหาหรือกิจกรรมตางๆ อยางพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหกิจกรรมใชเวลามากเกินไป 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ครูผูสอนควรทําการวิจัยพัฒนาวิธีสอน เร่ือง การวัด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  
(4 MAT) ไปสูรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียหรือใชรูปแบบอีเลินนิ่ง (e-learning) และรูปแบบดิจิทัล (Digital-learning) โดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อรองรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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NBUE069: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการจดัการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา 
A STUDY ON SCIENCE SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN ELECTRICAL AND 
ASTRONOMY OF SIXTH GRADE STUDENTS THROUGH THE STEM EDUCATION 
 
ศศินภา  เวสสเชาวการ 1   ผศ. ดร. สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ือง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผน 
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน จํานวน 10 แผน เวลา 20 ช่ัวโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรดานความรูความเขาใจ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .87 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .79 และแบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร มีคาความ
เช่ือม่ันเทากับ .85 สถิติที่ใชเปน จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเฉล่ียโดยใชสถิติ
ทดสอบท ี(t-test dependent) 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ดานความรูความเขาใจ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดี ( Χ = 21.13) และมีนักเรียน
ผานเกณฑระดับดีตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 73.33  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 87.90) และมีนักเรียนผานเกณฑ
ระดับดีตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 86.67  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ดานความรูความเขาใจในทฤษฏีเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5. เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
อยูในระดับดีมาก ( Χ = 4.23) 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study on science learning achievement on ‘electrical and 
astronomy’ for sixth grade students through the Stem Education, and to compare science learning 
achievement between before and after learning through the STEM education learning management. The 
sample of this research consisted of 30 students from a section of sixth grade in second semester, 
academic year 2017 from Pharaharuthai Nonthaburi school. The instruments were ten lesson plans on 
‘electrical and astronomy’ through the STEM education learning management in 6 steps for 20 hours. 
learning achievement tests with the reliability equaled .87, students’ learning assessment on science 
process skills with the reliability equaled .79 The statistics used for analyzing data were means, Standard 
Deviation, and hypothesis testing by t-test dependent. 
 The research finding revealed that: 
 1. The students’ cognitive learning achievement of science subject on ‘electrical and 
astronomy’ of sixth grade students through the STEM education learning management was at a good 
level ( Χ = 21.13), and passed the standard criteria of basic education at 73.33 percent. 
 2. The students’ learning achievement on scientific process skills of sixth grade students 
through the STEM education learning management overall were at an excellent level ( Χ = 87.90), and 
passed the standard criteria of basic education at 86.67 percent 
 3. The students’ learning achievement on ‘electrical and astronomy’ for sixth grade students 
after learning through the STEM education learning management, the students had higher scores at the 
statistically significance level .05. 
 4. The sixth grade students who learned through the STEM education learning management 
on the scientific process had higher scores at the statistically significance level.05 
 5. The sixth grade students’ attitude towards science after learning through the STEM education 
learning management was at the excellent level ( Χ = 4.23). 
 
Keywords: the STEM education, scientific process skills, science learning achievement 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการประเมินของ PISA (Programmed for International Student Assessment) ซ่ึงเปนโครงการ
ประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 
เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยการประเมินความรูและทักษะในดานการอาน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตรของประชากรอายุ 15 ป วาไดรับการศึกษาเพียงพอสําหรับใชในชีวิตและมีสวนรวมในสังคมอนาคตไดดี
เพียงใด ซ่ึงรายงานของ PISA ป ค.ศ. 2015 ผลการประเมินการรูเร่ืองวิทยาศาสตร นักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย 421 
ตํ่ากวาคาเฉล่ียของมาตรฐานซ่ึงอยูที ่501 และผลการประเมินยังบอกวานักเรียนไทย 34% มีความรูเร่ืองวิทยาศาสตร
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ตํ่ากวาระดับพื้นฐาน และมีเพียง 1% เทานั้นที่รูวิทยาศาสตรในระดับสูง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียมีจํานวน
นักเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับสูงมากกวาประเทศไทย เชน สิงคโปร (23%) ญ่ีปุน (18%) ฮองกง-จีน (17%) เกาหลี 
(12%) และ เวียดนาม (8%) ซ่ึงประเทศไทยอยูในอันดับที่ 54 จาก 70 ประเทศที่เขารวมโครงการ (โครงการ PISA 
ประเทศไทย สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2556: 18-19) ผลการประเมินในระดับนานาชาติดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติยังตองการการพัฒนา ซ่ึงยังสอดคลองกับผลการประเมิน
ในระดับชาติที่ประเมินโดยสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ในรอบที่ผานมา ปรากฏวาผลคะแนนสอบ
โอเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ มีคะแนนเฉล่ียในวิชาวิทยาศาสตร ไมถึงรอยละ 50 เชนเดิม (สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2559) ซ่ึงแบบทดสอบเหลานี้เปนแบบทดสอบที่เนนดานการคิดวิเคราะห ไมใชเพียง
ทดสอบวัดความรูความจํา ผลการทดสอบเหลานี้สะทอนใหเห็นวาการศึกษาของไทยควรพัฒนาในดานการสอนที่สามารถ
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค แกปญหาคนควาความรูไดดวยตนเอง  
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการประเมินในระดับชาติ ผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีการสอนที่
ใหเปนการสอนทีส่รางสรรค และสรางผูเรียนใหเปนผูใฝรูและสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ระบบการศึกษาใน
หลายประเทศไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทีเ่นนสรางกระบวนการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเนนใหผูเรียนมี
ทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคเพื่อสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน
ในอนาคต อันเปนที่มาของทิศทางในการจัดการศึกษาใหมที่เนนกระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู แนวทางการ
จัดการเรียนรูที่กําลังไดรับความสนใจกันอยางมากในศตวรรษที่ 21 เปนแนวคิดการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการ
เนื้อหาและทักษะดานวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงรวมเรียกวา “สะเต็มศึกษา” 
(STEM education) (พรทิพย  ศิริภัทราชัย. 2556; มนตรี  จุฬาวัฒนฑล. 2556; รักษพล  ธนานุวงศ. 2556; Breiner; 
et al. 2012; O’Neil; et al. 2012) โดยการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษานี้ ลวนแตเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดมี
ความรูความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเปน
โลกาภิวัฒน สังคมต้ังอยูบนฐานของความรู และเต็มไปดวยเทคโนโลยีที่นับวันย่ิงเจริญกาวหนาขึ้นไป (รักษพล   
ธนานุวงศ. 2556: 50 ) เพราะอดีตที่ผานมา การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร และวิชาเทคโนโลยี เปนการ
เรียนรูที่แยกออกจากกันอยางอิสระไมสามารถรวมเปนเนื้อเดียวกันได จึงไดมีการนําทักษะกระบวนการทางวิศวกรรม-
ศาสตร “E” เขามาบูรณาการสูการเรียน การสอนสงผลทําใหการเรียนรูเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี มีความนาสนใจและมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ผูเรียนยังไดฝกฝนทักษะการสืบเสาะหาความรู โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ การแกปญหา การใหเหตุผล
ตางๆ ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาบูรณาการรวมดวย (สุพรรณี  ชาญประเสริฐ. 2557: 4) สะเต็มศึกษานั้นจะชวย
พลิกโฉมการเรียนวิทยาศาสตร ไมวาจะเปนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา รวมถึงวิชาคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร 
เนนการบูรณาการการเรียนรู การนําไปใชและฝกคิดเพื่อแกไขปญหาดวยกระบวนการใหมๆ ไมใชเรียนแบบเนนทองจํา
หรือเรียนเพื่อนําไปใชสอบเทานั้น ซ่ึงการเรียนสะเต็มศึกษานั้นจะเนนการลงมือปฏิบัติจริง (มนตรี  จุฬาวัฒนทล. 
2556: 16) การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาจึงเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอการเตรียมคน
ไทยรุนใหมในศตวรรษที ่21ธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้ที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดดี 
และมีคุณภาพในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเปนโลกาภิวัตนที่ ต้ังอยูบน
ฐานความรู และเต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังเปนวิชาที่มีความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ังค่ังของประเทศได (พรทิพย  ศิริภัทราชัย. 2556: 49) 
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 จากแนวคิดที่วาตองพัฒนาใหผูเรียนไดมีความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดแกปญหาได เปน
คนไทยรุนใหมในศตวรรษที่ 21 มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและสังเคราะหงาน
ใหมๆ ได จึงนําการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาปรับใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในเร่ือง ไฟฟาและ
ดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ดานความรูความเขาใจในทฤษฎีเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร และดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ผานเกณฑระดับดีตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 80 ของนักเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ดานความรูความเขาใจในทฤษฎีเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร หลังการจัด 
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับดี 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร จากการจัดการเรียนการสอนโดยใชสะ
เต็มศึกษา 
 2. ไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาและสามารถประยุกตวิธีการจัดการเรียนรู 
แบบสะเต็มศึกษากับการสอนสําหรับครู 
 3. ผูบริหารและผูเก่ียวของไดขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 9 หองเรียน จํานวน 302 คน  
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 หอง จํานวน 30 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย  
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
education) 
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  
    3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟา และ ดาราศาสตร ดานความรู
ความเขาใจในเร่ือง ไฟฟา และ ดาราศาสตร  
    3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
    3.2.3 เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร มีการสอน 6 ขั้นตอน 
จํานวน 10 แผน เวลา 20 ช่ัวโมง คาดัชนีความเหมาะสมไดเทากับ .91 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานความรูความเขาใจ เร่ือง เร่ืองไฟฟาและดาราศาสตร 
แบบปรนัย 30 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .87  
 

1. ขั้นระบุปญหา  
2. ขั้นรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 
3. ขั้นออกแบบวิธีการแกปญหา 
4. ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา 
5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการ 
    แกปญหาหรือช้ินงาน 
6. ขั้นนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือ 
    ช้ินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง 
ไฟฟาและดาราศาสตร 

1. ความรูความเขาใจ เร่ืองไฟฟา 
    และดาราศาสตร 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 

การจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา 

696



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 13 ทักษะ แบบ
อัตนัย 12 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .79  
 4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร แบบสอบถาม 5 ดาน 30 
ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .85 
 
แบบแผนการทดลอง 
 

O1            X            O2 
 
 เม่ือ  O1 คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนที่จะทําการทดลอง (Pre-test)  
   X คือ การใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
   O2 คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังจากที่ทําการทดลอง (Post-test)  
 ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 
  1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
  2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการทดลองดังนี้ ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เปนเวลา 10 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 คาบ รวม 20 คาบ  
  3. ทําการทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร  
  4. นําผลคะแนนจากการตรวจทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ทําโดยการวิเคราะหสถิติ จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ใชสถิติทดสอบท ี(t-test dependent) 
 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
สะเต็มศึกษา ทําโดยวิเคราะหสถิติ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศกึษา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา นําเสนอผลดานความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และ 
เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร เร่ืองไฟฟาและดาราศาสตร ดังแสดงในตาราง 1-3 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรู

ความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 

เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 

ตํ่ากวา 50 

ดีเย่ียม 
ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ปานกลาง 
พอใช 

ผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

24-30 
22-23 

21 
19-20 

18 
16-17 

15 
ตํ่ากวา 15 

  6 
  9 
  7 
  3 
  1 
  2 
  1 
  1 

20.00 
30.00 
23.33 
10.00 
  3.33 
  6.67 
  3.33 
  3.33 

24.83 
22.14 
21.00 
19.33 
18.00 
16.50 
15.00 
14.00 

0.98 
0.38 
0.00 
0.58 
0.00 
0.70 
0.00 
0.00 

รวม ดี  30 100 21.13 2.90 
 
 จากตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับดี ( Χ = 21.13) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรดานความรูความเขาใจ มีนักเรียนไดระดับดีเย่ียม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 อยูในระดับดีมาก 9 
คน คิดเปนรอยละ 30 อยูในระดับดี 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 

เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
80-100 ดีมาก 52-65 21 70.00 82.77 4.91 
70-79 ดี 45-53   5 16.67 75.40 3.28 
60-69 ปานกลาง 39-44   4 13.33 65.00 2.83 
50-59 ผานเกณฑ 32-38 - - - - 
รวม ดีมาก  30 100 21.13 2.90 
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 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 87.90) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีนักเรียนไดระดับดีมาก จํานวน 21 
คน คิดเปนรอยละ 70 อยูในระดับดี 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67  
 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานเจตคติตอ

วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 

ดาน Χ  S.D. ระดับ 
1. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
2. ดานส่ือการสอน  
3. ดานเนื้อหา  
4. ดานผูสอน  
5. ดานการนําความรูไปใช 

4.13 
4.11 
4.33 
4.29 
4.32 

0.87 
0.89 
0.80 
1.03 
0.79 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.23 0.81 ดีมาก 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 4.23) และทุกดานของ 
เจตคติอยูในระดับดีมาก 
 
 สวนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
   การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร เร่ืองไฟฟาและดาราศาสตร เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ดังแสดงใน
ตาราง 4-5 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบ คาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 

ระยะเวลา Χ  S.D. df t-test p-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

13.63 
21.13 

3.51 
2.90 

29 13.475 .000 
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 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 (t = 13.475) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ดานความรูความเขาใจใน
ทฤษฎีเร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 

ระยะเวลา Χ  S.D. df t-test p-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

39.96 
53.03 

10.28 
  6.51 

29 6.87 .000 

 
 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (t = 6.87) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่วา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จากการศึกษาคนควาสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ดานความรูความเขาใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 21.13 เปนคะแนน
ที่อยูในระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 73.33 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่
ไดต้ังไวผานเกณฑรอยละ 80 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟา
และดาราศาสตร ดานความรูความเขาใจที่สรางขึ้นนั้น เปนแบบทดสอบที่เนนการคิดวิเคราะห ซ่ึงสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในขั้นตอนการออกแบบวิธีการแกปญหาที่ผูเรียนตองทําการคิดวิเคราะหปญหาและ
วิธีการแกปญหาเอง โดยในการทํากิจกรรมนั้นไดทํากิจกรรมเปนกลุมเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรวมทํางานกลุมดวย
ตนเอง โดยจัดกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํางานดวยกัน (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2559: 8) แตเนื่องจากการจัดสภาพการเรียนการสอนจริงนั้นแตละกลุมจะมีผูเรียน
จํานวน 5 คนทําใหผูเรียนบางคนไมไดมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการแกปญหาอยางเต็มที่ ทําใหไมไดฝกฝนการคิด
วิเคราะหเทาที่ควร สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานความรูความเขาใจ และเนื่องจากเปนชวงวัยที่ยังไมไดแบง
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สายการเรียนอยางชัดเจน ผูเรียนยังตองเรียนทุกสาระวิชา ยังไมไดเรียนในสายที่ตนเองถนัด จึงอาจมีทั้งผูเรียนที่ชอบ
วิทยาศาสตรและไมชอบวิทยาศาสตรสงผลตอความสนใจในการเรียนที่ไมมากเทาที่ควร ทั้งหมดนี้ จึงเปนสวนที่ทําให
มีผูเรียนที่ไดคะแนนในระดับดีไมถึงรอยละ 80 ตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีคาเฉล่ียเทากับ 87.90 อยูในระดับดีมาก เนื่องมาจาก
กิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อกําหนดกรอบหรือขอบเขตเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการแกปญหา โดยใชความรูทาง 
ดานวิทยาศาสตร มาชวยแกปญหา มีการสะทอนความคิดจากประสบการณโดยตรงของนักเรียนและรวมทั้งมีการใช
ส่ือ เทคโนโลยีเขารวม จนนําไปสูโครงงานเพื่อสรางส่ิงประดิษฐขึ้นใชแกปญหาในที่สุด และมีการบูรณาการ ส่ือเทคโนโลยี
เขามาใชในการจัดการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาถึงแหลงขอมูลไดทันที (รักษพล  ธนานุวงศ. 2556ก; พรทิพย  ศิริภัทราชัย. 
2556; มนตรี  จุฬาวัฒนฑล. 2556; Breiner; et al. 2012; O’Neil; et al. 2012) และเปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียน
จะไดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี. 2559: 8) ผูเรียนไดฝกฝนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชในขั้นตอนการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาในทุกขัน้ตอน จึงทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สิริวรรณ  ใจกระเสน (2554) ที่กลาววา กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองสามารถสงเสริมใหนักเรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น ซ่ึงเม่ือดูคะแนนแยกในแตละทักษะพบวาผูเรียนมีทักษะอยูในระดับดี
มาก ยกเวนทักษะการใชตัวเลข อยูในระดับดี ซ่ึงอาจเปนเพราะวาในสวนของการบูรณาการสาระคณิตศาสตร (Mathematical, 
M) ยังนอยเกินไป และทักษะการหาสเปส ทักษะการจัดจําแนก และทักษะการจัดกระทําขอมูลอยูในระดับปานกลาง
ซ่ึงอาจเปนเพราะวาในขั้นออกแบบวิธีการแกปญหา และขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหานั้น ผูเรียนบางคนอาจมี
สวนรวมในการคิดการทําไมมาก ทําใหไมไดฝกฝนทักษะเหลานี้เทาที่ควร 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟาและดาราศาสตร ดานความรูความเขาใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้นเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการ
พัฒนาทักษะการคิด ต้ังคําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้งสามารถนําขอ
คนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสงผลใหผูเรียนมีทักษะการ
วิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหาในชีวิตจริงและสรางนวัตกรรมที่ใชสะเต็มเปนพื้นฐาน ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
และมองเห็นเสนทางการประกอบอาชีพในอนาคต และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สูงขึ้น (ศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ สสวท. 2559) และยังสอดคลองงานวิจัยของ นัสรินทร  บือซา (2557) ที่พบวา การ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01 
   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนว 
สะเต็มศึกษาสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 โดยในขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
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ทุกขั้นตอนจะตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาชวยในการทํางาน เร่ิมจาก 1) ขั้นระบุปญหา การระบุ
ปญหาหรือสถานการณเพื่อใหนักเรียนวิเคราะหถึง ประเด็นปญหาหรือความตองการ รวมทั้งเง่ือนไขตางๆ จากขอมูล
หรือสถานการณที่กําหนดให 2) ขั้นรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา  เปนขั้นที่นักเรียนตองรวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับการแกไขปญหาหรือ สถานการณตามเง่ือนไขที่กําหนด โดยวิเคราะหวาจะใชความรูใน
เร่ืองใดบางในการแกไขปญหาและตองสรุปองคความรูที่จะใชในการแกปญหา ใน 2 ขั้นตอนนี้ตองอาศัยทั้งทักษะการ
สังเกต ทักษะการลงความคิดเห็น ทักษะการพยากรณ ทักษะการต้ังสมมติฐาน 3) ขั้นออกแบบวิธีการแกปญหา 
ออกแบบช้ินงาน นักเรียนชวยกันระดมความคิด วางแผนและวาดรูปแสดง ช้ินงานที่ออกแบบไว ซ่ึงการที่นักเรียน
สามารถวาดรูปออกแบบช้ินงานออกมาไดจะแสดงถึงไดผาน กระบวนการคิดเปนลําดับขั้นมากอนแลว เพื่อนําไปสู
การสรางช้ินงานและปฏิบัติจริง ตองใชทักษะการหาสเปส ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการกําหนด
นิยาม 4) ขั้นวางแผนและดําเนินการแกปญหา ขั้นนี้ นักเรียนตองทําการวางแผนการทดลองและวิธีแกปญหา จึงตอง
ใชทักษะการทดลอง 5) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือช้ินงาน นักเรียนตองทําการ
ทดลองตามที่นักเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบไว และนักเรียนจะตองบันทึก ขอมูลทุกอยางที่ไดเพื่อนําไปพิจารณา
ผลการทดลองและปรับปรุงแกไข จะตองใชทักษะการจัดกระทําขอมูล ทักษะการสรุปผลการทดลอง ทักษะการจัด
จําแนก ทักษะการวัด ทักษะการใชตัวเลข 6) ขั้นนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือช้ินงาน พรอมทั้งบอก
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทดลองและ บอกวิธีในการปรับปรุงแกไขหากยังไมสามารถแกปญหาตามเง่ือนไข หรืออาจ
แกปญหาไดตามเง่ือนไขแลว แตตองการปรับปรุงใหดีขึ้นพรอมทั้งอธิบายและเหตุผลประกอบดวย ดวยเหตุผลและ
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวขางตน การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ พลศักด์ิ  แสงพรมศรี (2558) 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
บูรณาการ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา อยูในระดับดีมาก 
เนื่องจากในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานั้น ผูสอนไดมีบทบาทเปนเพียงผูกระตุนและอํานวยความสะดวก โดย
ผูสอนตองจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ต่ืนเตน นาสนใจ สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
กระบวนการคิดและการแกปญหาในสถานการณจริง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาที่ทาทาย
ความรูความสามารถ กระบวนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน โดยใชสถานการณที่เปนปญหาในโลกปจจุบัน 
และจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (จํารัส  อินทลาภาพร; และคณะ. 2558: 64-65) ทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจอยากคิดอยากลงมือทําเพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสนใจของตนเอง 
ยอมทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นัสรินทร  บือซา (2557) พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา อยูใน
ระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ครูผูสอนควรจัดกลุมใหมีขนาดผูเรียนไมเกิน 4 คน เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม ไดรวมมือกันในขั้นตอนตางๆ ของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยางเต็มที ่
  2. ครูผูสอนปรับเปล่ียนกลุมนักเรียนทุกคร้ังในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจมากขึ้น ไมเกิดความเบื่อหนายในขณะการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนที่อยูในระดับออนไดอยูกับ
ผูเรียนในระดับดีเพื่อใหเกิดการชวยเหลือแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 
  3. ควรมีการศึกษาสภาพหองเรียนที่จะใชจัดกิจกรรมใหความเหมาะสมกับกิจกรรมใน แผนการ
จัดการเรียนการสอน จัดเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน เชน ลักษณะการจัดวางโตะเรียน 
เกาอี้ ที่ใหผูเรียนทุกคนทํากิจกรรมและมองเห็นสภาพการจัดการเรียนรูในหองไดอยางทั่วถึง 
  4. ควรเพิ่มเติมสาระวิชาอื่นเขาในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มแตละเร่ืองใหมากขึ้น เชน สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการใชตัวเลข 
  5. ควรจัดหาส่ือและอุปกรณการสอน เพื่อใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิด ออกแบบ วางแผนตาม
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยางเต็มที ่
  6. ควรจัดแบงเวลาในแตละขั้นตอนใหเหมาะสม โดยในขั้นตอนที่ใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ที่งาย เชน ทักษะการสังเกต อาจจัดแบงเวลาใหลดลงและเพิ่มเวลาในขั้นตอนที่ตองใชทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นสูงขึ้น เชน ทักษะการหาสเปส ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล ในขั้นตอนการออกแบบ 
เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะเหลานี้เพิม่ขึ้น 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
  1. ควรศึกษาการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแตละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  
  2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับส่ือการสอนที่เหมาะสมกับการใชในการจัดการเรียนรูแบบ 
สะเต็มศึกษา 
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NBUE070: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสราง
แรงจงูใจ 
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON ‘COMPUTER AND INFORMATION’ OF GRADE 7 
STUDENTS FROM KONGKARAM SCHOOL IN PHETCHABURI PROVINCE BY USING THE 
MOTIVATION TEACHING METHOD 
 
กีรติ  จันทรสุขโข 1   ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคง
คาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของการสอนแบบการ
เสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัด
เพชรบุรี โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 47 คน โรงเรียนคงคาราม จังหวัด
เพชรบุรี ไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t-test แบบ Dependent 
samples  
 ผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ อยูในระดับดีเย่ียม 
ตามเกณฑรอยละ 80 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวมกอนเรียน เทากับ 13.13 คิดเปน รอยละ 32.82 หลังเรียน 
เทากับ 32.48 คิดเปนรอยละ 81.20 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนเรียน
อยางมีความสุข เม่ือไดรับคําชมเชยจากครู มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.91 
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คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คอมพิวเตอรและสารสนเทศ, การเสริมสรางแรงจูงใจ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to examine the learning achievement on Computer and 
Information 2) to compare the learning achievement on ‘Computer and Information’ of grade 7 students 
from Kongkaram school in Phetchaburi Province by using the motivation teaching method and 3) to 
examine the opinion of motivation teaching method on ‘Computer and Information’ of grade 7 students 
from Kongkaram school in Phetchaburi Province. The sample of this study was a section of 47 grade 7 
students from Kongkaram school by Simple Random Sampling. The instruments used in this study were 
lesson plans, students’ learning achievement test and questionnaire on the statistic used for data analysis 
were percentage, means, standard deviation. The research used the statistic t-test dependent sample. 
 The results of the research were as the following: 
 1. The students’ learning achievement on ‘Computer and Information’ of grade 7 students in 
first semester of academic year 2017 from Kongkaram school in Phetchaburi province by using 
motivation teaching method is at an excellent level on the criteria of 80 percent. The average pre-test 
score of the student is 13.13 (32.82%) the post-test score of the students is 32.48 (81.20%). 
 2. Comparing the students’ learning achievement on ‘Computer and Information’ of grade 7 
students by using motivation teaching method is higher with the statistically significance level at .05. 
 3. The students’ opinion of the motivation teaching method on ‘Computer and Information’ of 
grade 7 students in the first semester from Kongkaram school in Petchaburi province show that the 
overview opinion of the students is in the highest on the average of 4.56. When considering each item, 
the highest score is the happiness of the students after having admiring words from teacher. It is on the 
average of 4.91. 
 
Keywords: Learning Achievement, Computer and Information, Motivation Teaching Method 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมโลกในยุคไรพรหมแดนมีความกาวหนาอยางรวดเร็วในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูทัดเทียม
ประเทศอื่น การพัฒนาความรูความสามารถทางการศึกษา และสรางประสบการณในการเรียนรูใหเยาวชนโดยเฉพาะ
การศึกษาดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ มีบทบาทที่สําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ไดมีบทบาทสําคัญตอการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน จากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป (2559: ออนไลน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง Education 
Reform & Entrance 4.0 งานมหกรรมการศึกษา Think Beyond 4.0 กลาววา การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มี
ความหมายมากกวาการเตรียมความพรอมของคน หรือใหความรูกับคนเทานั้น แตเปนการเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย 
กลาวคือ นอกจากใหความรูแลวตองทําใหเขาเปนคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได นั้นก็
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คือการสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลักในการพัฒนาประเทศใหมีความ
ทันสมัยมากขึ้นและตองผลิตนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศและตองสามารถติดตอส่ือสารกับ
นานาประเทศไดดวย 
 การจัดการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศในโรงเรียน ตองมีการสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูที่จะพัฒนาดานการเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอหลักสูตร โดยให
นักเรียนไดทําการเรียนรูในรูปแบบการเสริมสรางแรงจูงใจดวยกิจกรรมตางๆ การใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครู
เอื้อความรู บูรณาการความรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเปนแหลงในการเรียนรู ดวยการ
กระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และตองการผลสัมฤทธิ์ตามความปรารถนา ดวยความต้ังใจ อดทน เม่ือ
ไดส่ิงที่ตนตองการหรือพอใจ โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยคําชม ดวยรางวัลที่ไดจาก
การเรียนในช้ันเรียน ดังนั้น การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรู เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่สามารถใชแกปญหา สรางงาน สรางความบนัเทิง ติดตอส่ือสาร คนหาขอมูล 
 การจัดการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมามีการพัฒนาการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศใน
โรงเรียนใหกับบุคลากรทุกฝาย ที่เกิดจากการเรียนรูอยางเปนระบบดวยการใชเทคโนโลยีเปนส่ือทางการศึกษาที่
สําคัญที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน จึงตองมีการสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูที่จะ
พัฒนาดานการเรียนใหเต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3-4)ไดกลาวถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่มุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่สมบูรณและสมดุลทั้งทางดานจิตใจ รางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคม โดยเนนการพัฒนาความรู ความสามารถดานวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข พึ่งตนเองได อยูรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนที่สนองตอหลักสูตร โดยใหนักเรียนไดทําการเรียนรูในรูปแบบการเสริมสรางแรงจูงใจดวยกิจกรรมตางๆ การใช
ส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นั้นก็คือ การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 การปฏิรูปการเรียนรูตองมีความเทาเทียมกันและการมีโอกาสเพียงพอตอทุกคนในการเรียนที่มีการ
เปล่ียนแปลงของโลกในอนาคตที่ชัดเจน ไพฑูรย  สินลารัตน (2558: 84) กลาวถึง โลกในอนาคตจะถูกกําหนดโดย
เทคโนโลยี (Technologicalization) ซ่ึงการเขาถึงความรูในระบบคอมพิวเตอรยอมสงผลตอเทคโนโลยีในการเขา
แขงขันที่จะนําไปสู ระบบโลกาภิวัตน และ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552: 198) กลาวถึง การเรียนรู
และการดําเนินชีวิต จําเปนที่ตองอาศัยความรูในดานคอมพิวเตอรเปนพื้นฐาน การมีทักษะที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอส่ือสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหา หรือการ
สรางงาน โดยการนําความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรมาใชทํางานอยางสรางสรรค  
 การเรียนรูเปนส่ิงสําคัญสําหรับนักเรียน ความคาดหวังในการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีนั้น ผูสอนตองทํา
การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ดวยการกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ดังที่ กฤษมันต  วัฒนาณรงค 
(2552: 4-6) กลาววา นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝเรียนรูสูงและตองการผลสัมฤทธิ์ตามความปรารถนา จะมีความต้ังใจ มี
ความอดทน การแสวงหายุทธศาสตรตางๆ รวมทั้งความรูของขอมูลเชิงลึกในการแกปญหา เพื่อใหบรรลุความ
ปรารถนาของตน ที่สอดคลองกับ สุรางค  โควตระกูล (2533: 117) กลาวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ในขั้นความ
ตองการความรักและการยอมรับ จนถึงความตองการไดรับการยกยอง การเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู 
ความสามารถ ซ่ึงกลาวไดวา พฤติกรรมที่ถูกกระตุนดวยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เม่ือไดส่ิงที่ตนตองการ
หรือพอใจ เชน มีความกาวหนาในการเรียนที่ไดรับการเสริมแรงดวยคําชม ดวยรางวัลที่ไดจากการเรียนในช้ันเรียน 
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พรอมที่จะพัฒนาพฤติกรรมที่ตองการเรียนรูในเนื้อหา ดังนั้น การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูเร่ือง
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่กระทรวงศึกษาธิการไดทําการกําหนดไวใน
กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูที่มุงที่จะพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคนหาขอมูล การติดตอส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานอยางถูกตอง  
 จากการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2559 สํานักงานทะเบียนโรงเรียนคงคาราม (2559: 3) รายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักเรียน จํานวน 210 คน มีระดับ
ผลการเรียนเฉล่ียเทากับ 2.75 ซ่ึงมีผลการเรียนเฉล่ียตํ่าที่สุดในกลุมวิชาเทคโนโลยี  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระมาก กวาง หลากหลาย นักเรียนตองอดทน 
ตองฝกฝนและปฏิบัติอยูเสมอ อีกทั้งการไมมีส่ือนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหตอเนื่อง นักเรียนไมให
เวลาในการฝกฝน ในการทบทวน ขาดความสนใจในเนื้อหาบทเรียน จากที่กลาวมา ผูวิจัย จึงไดคิดกระบวนการโดย
การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ในการกระตุนนักเรียนใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  การปฏิบัติจริง การทดสอบ 
พรอมทั้งไดรวมแสดงความคิดเห็น เม่ือไดรับการยกยองชมเชย การบันทึกสัญลักษณความดี การใหรางวัล การใหรู
คะแนนความกาวหนาของตนเอง ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้น การนําการสอนแบบการเสริมสราง
แรงจูงใจมาทําการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองคอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู กอนและหลังเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศของ
นักเรียนที่เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
ของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ อยูในระดับดีเย่ียม ตามเกณฑรอยละ 80  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยการสอนแบบการ
เสริมสรางแรงจูงใจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  ประชากร 
   ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคา
ราม จังหวัดเพชรบุรี  ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 หองเรียน มีนักเรียนรวม 265 คน  
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 47 คน ไดมาจากสุมกลุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
2. รับรูความกาวหนาของคะแนน 
3. การชมเชยหรือใหรางวัล 
4. การใหคําแนะนําการฝกปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
5. ทดสอบทุกคร้ังที่เรียนจบเนื้อหาสาระ 
6. บันทึกสัญลักษณความดีลงในตารางปฏิบัติงาน 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

    การเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยการสอน 
แบบการเสริมสรางแรงจูงใจ สรางขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมพฤติกรรมนิยม ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของพาฟลอฟ 
2. ทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยงของธอรนไดค 
3. ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร 

การสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจที่มีตอการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอร
และสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 
ตาราง 1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาคุณภาพ 
1. พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ตามหลักการสราง 
และความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับตัวช้ีวัดความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยมีผูเช่ียวชาญ 5 คน เพื่อ
พิจารณาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับตัวช้ีวัด 
2. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1/2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 40 คน  
3. นําคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางไปคิดหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

มีคาความเที่ยงตรง (IOC) อยูระหวาง 0.80-1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีคาความยากงาย ไดคาอยูระหวาง 0.31-0.71 
คาอํานาจจําแนกเปนรายขออยูระหวาง 0.23-0.82 
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.82 

 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลจากคอมพิวเตอร ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน 
คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent samples (บุญชม  ศรีสะอาด. 2556: 133) 
  2.3 การวิเคราะหความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยหาคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการศกึษา 
 
ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
 

เลขที ่
กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
(40) (40) (40) (40) (40) (40) 

1 14 35.00 33 82.75 19 47.75 
2 16 40.00 34 83.75 18 43.75 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

คาเฉล่ีย 13.13 32.82 32.48 81.20 19.35 48.38 
S.D. 4.83  4.10  4.46  

 
 จากตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ อยูในระดับดีเย่ียม
ตามเกณฑรอยละ 80 พบวา มีคะแนนเฉล่ียรวมกอนเรียนเทากับ 13.13 คิดเปน รอยละ 32.82 หลังเรียนเทากับ 
32.48 คิดเปนรอยละ 81.20 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยนักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ 19.35 
คะแนน คิดเปนรอยละ 48.38 
 
ตาราง 3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ระหวางกอนเรียนและหลังการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรียน โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
 

สภาพการณ n คะแนนเต็ม Χ  S.D. t 
กอนเรียน 47 40 13.13 4.83 

29.74* 
หลังเรียน 47 40 32.48 4.10 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยการสอนแบบการเสริมสราง
แรงจูงใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

711



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 
ตาราง 4 ความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี 
 

ความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ 
รวม 

ระดับ 
Χ  S.D. 

1 
นักเรียนมีความสุขและต้ังใจเรียนมากขึ้น เม่ือครูชมเชย 
ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเอื้อตอการเรียน 

4. 66 0.52 มากที่สุด 

- - - - - 
- - - - - 

รวมเฉล่ีย 4. 56 0.51 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 4 ความคิดเห็นการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.56 เม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนเรียน
อยางมีความสุข เม่ือไดรับคําชมเชยจากครู มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.91 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ผูวิจัยนํามาอภิปราย 
ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ พบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียรวมกอนเรียน เทากับ 13.13 คิดเปน  รอยละ 32.82 หลังเรียนเทากับ 32.48 คิดเปนรอยละ 81.20 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยนักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ 37.90 คิดเปนรอยละ 48.38 อยูในระดับดี
เย่ียมตามเกณฑรอยละ 80 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สอดคลองกับ เกียรติยศ  จิตรโกศล (2559: 94) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การเสริมสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รวมกับเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึง
พบวา คาเฉล่ียของแรงจูงใจกอนเรียนเทากับ 15.83 หลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 31.38 เพราะวาการเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ ชวยเหลือกัน 
และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในกลุม สอดคลองกับที่ผูวิจัยไดทําการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดใชการสอน
แบบการเสริมสรางแรงจูงใจ ที่มีการแบงขั้นตอนการสอนเปน ขั้นนําเขาสูบทเรียน มีการเสริมสรางแรงจูงใจชวงที่ 1 
การใหนักเรียนรับรูผลคะแนนและการแสดงความรูสึกช่ืนชมนักเรียน ขั้นการสอน มีการเสริมสรางแรงจูงใจชวงที่ 2 
ดวยการชมเชยและใหรางวัลเปนคะแนน เม่ือนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดตรงประเด็น ตรงจุดประสงค ขั้นฝกฝน
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นักเรียน มีการเสริมสรางแรงจูงใจชวงที่ 3 ครูใหคําแนะนําในการฝกปฏิบัติงานของนักเรียนอยางใกลชิด ขั้นนําไปใช มี
การเสริมสรางแรงจูงใจชวงที่ 4  ดวยการทําแบบทดสอบเม่ือเรียนจบเนื้อหาสาระ และการเสริมสรางแรงจูงใจชวงที่ 5 
ครูบันทึกสัญลักษณความดีรูปดาวลงในตารางปฏิบัติงานของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
การเสริมสรางแรงจูงใจที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เรียนรูเปนไปอยางมีความสุข โดยใหเรียนรูจากประสบการณจริง มี
การคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น นําไปสูทักษะการ
เรียนรูที่เช่ือมโยงไปสูชีวิตจริง การจัดการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ จึงเปนสวนหนึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนที่
เนนบรรยากาศในการเรียน การใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง การใหคําแนะนําการฝกปฏิบัติงานอยางใกลชิดจาก
ครูผูสอน มีการทดสอบทุกคร้ังที่เรียนจบเนื้อหา และนักเรียนไดรับรูความกาวหนาของคะแนน มีการใหรางวัลเปนส่ิง
ตอบแทน หรือการไดรับคําชมเชยจากครูผูสอน การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน การเปดโอกาสใหแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน การจัดส่ือ วัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยตอการเรียน ทําใหนักเรียนมีความ
พยายามเอาใจใสในการเรียน สงผลใหมีแรงจูงใจในการเรียนหลังการเรียนสูงขึ้น 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ พบวา คะแนนระหวาง
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สอดคลองกับ กนกภรณ  
สีบัวบุญ (2559: 105) ทําวิจัย เร่ือง การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การศึกษาปจจัยที่มีวามสัมพันธตอระดับความรูทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ไดแก แรงจูงใจในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน ความต้ังใจเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาระดับความรูทางคณิตศาสตรโดยใชหลักการตรรกศาสตรคลุมเครือ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที ่1 มีระดับความรูทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ปานกลางมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปน
รอยละ41.25 รองลงมาคือ นักเรียนมีระดับความรู ทางคณิตศาสตรยูในระดับสูง จํานวน 47คน คิดเปนรอยละ 29.38 
นักเรียนมีระดับความรูทาง คณิตศาสตรยูในระดับตํ่า จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 19.37 นักเรียนมีระดับความรู
ทาง คณิตศาสตรยูในระดับตํ่ามาก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และนักเรียนมีระดับความรู ทางคณิตศาสตรยู
ใน ระดับสูงมาก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.75 สอดคลองกับที่ผูวิจัยไดทําการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยได
จัดการเรียนรูโดยการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เปนการจัดการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความปรารถนาที่
จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู ดวยการจัดการสอนใหนักเรียน อยากเรียนรู อยากฝกฝน โดยการจูงใจและเสริมแรงใน
รูปแบบตางๆ ที่ไดจากการทําผลงาน ใบงานและการทดสอบจนนักเรียนเกิดความปรารถนาที่จะพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ดวยการลงมือปฏิบัติจริง การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ไดฝกปฏิบัติงาน
บนหนาจอคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต การนําเสนอความรูใหเพื่อนในช้ันเรียน การทดสอบ การ
รับรูความกาวหนาของคะแนน การบันทึกสัญลักษณความดีลงในตารางปฏิบัติงานของนักเรียน การชมเชยหรือไดรับ
รางวัลเปนส่ิงตอบแทน ไดรับคําชมเชยจากครูผูสอน เชน การพยักหนา ย้ิม เดินเขาไปใกล จับสายตาอยูที่นักเรียน
อยางต้ังใจปรบมืออยางช่ืนชม เปนตนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  3. ความคิดเห็นของการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.56 สอดคลองกับ พิสมัย  ขุนไชย (2555: 57-58) ไดทําวิจัย เร่ือง 
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การสรางแรงจูงใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน 
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อศึกษาการการสรางแรงจูงใจและความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 80 คน เคร่ืองมือที่ใช ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 
แบบประเมินความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีคะแนนเฉล่ียในการทดสอบ
กอนการเรียนรู เทากับ 52.50 คะแนน คะแนนเฉล่ียในการทดสอบหลังการเรียนรู เทากับ 62.50 คะแนน แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 2 มีคะแนนเฉล่ียในการทดสอบกอนการเรียนรู เทากับ 47.50 คะแนน คะแนนเฉล่ียในการทดสอบหลัง
การเรียนรู เทากับ 50.00 คะแนน เม่ือพิจารณารวมกันทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู คะแนนเฉล่ียในการทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวานักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่ใชแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนเนื้อหาทองถ่ิน สอดคลองกับที่ผูวิจัยไดทําการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูที่
ทําการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยการกระตุนใหนักเรียนเกิดความ
ปรารถนาที่จะพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการสอนใหนักเรียนอยากเรียนรู อยากฝกฝนโดยการจูงใจและเสริมแรง
ในรูปแบบตางๆ ที่ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และการเรียนรูที่นักเรียนแสดงออกอยางต้ังใจ ใสใจ มุมานะ หรือ
การรวมนําเสนอ แสดงความคิดเห็นที่เปนไปตามวัตถุประสงคทางการเรียน จนงานการเรียนสําเร็จ ก็จะมีการให
รางวัลในรูปแบบตางๆ เปนคําชม เปนการใหสัญลักษณในรูปดาว การใหเปนส่ิงของที่นักเรียนสามารถนําไปใชได เชน 
อุปกรณเคร่ืองเขียน หรือขนมที่นักเรียนชอบเล็กๆนอยๆตามโอกาส และแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส  ทําให
เกิดสัมพันธภาพ ความรัก ความภาคภูมิใจ การไดรับการยอมรับ ยกยอง เม่ือการเรียนของนักเรียนตอบสนองไปสู
เปาหมายตามที่ต้ังไว ในที่สุดนักเรียนก็จะแสดงพฤติกรรมที่พึงพอใจ ต้ังใจเรียนและพรอมจะพัฒนาการเรียนของ
ตนเองในการพิสูจนตนเองอยางเขาใจ รับรูในความสามารถของตนไปสูความสําเร็จในการเรียน 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ เร่ือง คอมพิวเตอรและสารสนเทศ โดยการสอนแบบการ
เสริมสรางแรงจูงใจ ทําใหสามารถนําไปใชปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันได  
 2. ผูสอนไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเห็นความสําคัญในการสอนแบบการเสริมสราง
แรงจูงใจสามารถนําไปสูการประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช 
  1. ครูผูสอนควรนํารูปแบบการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจไปประยุกตใชในรายวิชาอื่นๆ โดย
ปรับเนื้อหา รูปแบบของกิจกรรมภายในแผนการจัดการเรียนรูตามระดับช้ันของนักเรียน และการจัดระยะเวลาให
เหมาะสมและสอดคลองตามแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  
  2. การเสริมสรางแรงจูงใจ เปนความปรารถนาที่จะบรรลุถึงความสําเร็จในการเรียนวิชาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตามที่ต้ังเปาหมายไว ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดความต้ังใจเรียน 
รับผิดชอบ หม่ันศึกษาความรูเพิ่มเติม เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การสรางแรงจูงใจในการ
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เรียนรู จะชวยใหนักเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชไดในชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพและประสบความสําเร็จใน
การเรียน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  ควรมีการจัดทําโมเดลรูปแบบการสอนแบบการเสริมสรางแรงจูงใจกับนักเรียนแบบปกติและบูรณาการ 
การสอนไดกับนักเรียนเรียนรวมหรือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน
การเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ มีการคนควาความรูผานอินเตอรเน็ต และนําความรูมาใชในชีวิตประจําวันได 
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NBUE071: ความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง                     
ของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
TEACHER’S OPINION ON LEADERSHIP TRANFORMATIONAL BEHAVIOR OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS IN THE SCHOOL NETWORK CENTER IN KOHCHANG SCHOOL 
CLUSTER UNDER TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE  
 
ปาณิตา  ไชยโคตร1   ดร.พรพิมล ประวัติรุงเรือง2  
1 นักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราดจําแนกตามประสบการณทํางานและระดับการศึกษาประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือครูในสถานศึกษาเขต
อําเภอเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 จํานวน 65 คน กลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 56 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางเครจซ่ีและมอร
แกน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเช่ือม่ัน .86 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ไดแก คารอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที 
(t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา                                                                                                                                        
 1. ครูมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ตามลําดับดังนี้                     
ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา ดานการสรางอํานาจบารมี และ ดานการสราง
แรงบันดาลใจ                                                                                                                                                                 
 2. ครูที่มีประสบการณทํางานและระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น ครู ผูบริหารโรงเรียน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
 
Abstract: 
 The purposes of this research were to study and compare teachers’ opinion on leadership 
transformational behavior and professional management of school administrators In The School network 
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center in kohchang school cluster under trat primary educational service area office. Classified by 
working experience and education level. The representative sample was randomly selected from the 
teachers in Kohchang district; under trat primary educational service area office during 2017 academic 
year 65 persons.The samples of 56 teachers was formed by means of Krejcie & Morgan table. A 
questionnaire was used to education is questionnaire estimated scale 5 degree with confined .86 Data 
were analyzed through percentage, mean, standard deviation, and t-test.      
 The results of this research were as follows 
 1. Teachers have opinion on leadership transformational behavior and professional 
management of school administrators In The School network center in kohchang school cluster under trat 
primary educational service area office. In overview were in high and as aspect as follows: Intellectual 
Stimulation, Individualized Consideration, Charisma Leadership and Inspiration Motivation.  
 2. The teachers’ opinion classified by, working experience and education degree there were not 
significant different.  
Keywords: opinion, teachers, School Administrators, Leadership Transformational. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในยุคปจจุบันโลกมีกระแสการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานกระแสการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะ
เปนไปอยางตอเนื่องในอนาคต ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหสภาพทางการศึกษาเปล่ียนแปลงไปดวยโดยจะมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งในดานปรัชญาการศึกษาการบริหารและการจัดการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน บทบาท
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในดานการบริหารและการจัดการในทศวรรษหนา การบริหาร
การศึกษาจะเปนในลักษณะเชนเดียวกับการบริหารธุรกิจ ผูบริหารจะลดบทบาทในการดําเนินงานแบบส่ังการลง                  
การบริหารจะกลายเปนลักษณะการประสานงานผูบริหารจะเปนผูประสานประโยชน และเปนตัวแทนของทุกฝายเปน
ผูแนะนํา และอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน ดังนั้นการที่ผูบริหารจะเนนแตการใชอํานาจหนาที่การบังคับ
บัญชาหรือส่ังการในการบริหารการศึกษาในโรงเรียนยอมไมเกิดผลดีในเชิงคุณภาพ 
 ผูบริหารสถานศึกษาจึงนับไดวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษาในยุคที่กระแส
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีภาวะผูนํา (Leadership) ที่เขมแข็งในการ
บริหารงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารที่มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม และเปนไปตาม
บทบาท 
 ในชวงศตวรรษทีผานมา ไดมีการศึกษาภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคของการ
เปล่ียนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบัน คือแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีภาวะผูนําแนวใหม และเปนกระบวนทัศนใหม 
(New Paradigm) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง กระบวนทัศน (Paradigm  Shift) ไปสูภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศน (Vision) 
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มีการกระจายอํานาจหรือการเสริมสรางพลังจูงใจ (Empowering) เปนผูมีคุณธรรม (Moral Agents) และมีการ
กระตุนผูตามใหมีความเปนผูนํา ดวยผูนําหรือผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสามารถทําใหมีประสิทธิผลของ
งานและองคการสูงขึ้น แมวาสภาพการณขององคการจะมีขอจํากัดตาง ๆ เพียงใด (รัตติกรณ จงวิศาล. 2543 : 56)                       
ซ่ึงสอดคลองกับภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับสถานศึกษาใหเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมีความเปน
สากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน 

ปจจุบันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ
และทักษะในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญบทบาทหลักของผูบริหารโรงเรียนที่ตองใหความสําคัญ
ตอการเปนผูนําทางวิชาการหรือผูนําดานการเรียนการสอน (Instructional Leadership)  
 จังหวัดตราดไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูบริหารสถานศึกษาโดยตลอดเพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาไดพัฒนาตนเอง และปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับภาวะการณเปล่ียนแปลงและ
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษา แตกระบวนการติดตามและประเมินผลที่ผานมาไมปรากฏผลที่ชัดเจน รวมทั้ง
การขาดการติดตามอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะการประเมินพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึง
สงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูผูสอน โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่อยู
หางไกลจากเขตพื้นที่การศึกษา 
 ดังนั้น ผูศึกษาสนใจและตองการทราบวาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      
ซ่ึงเปนพื้นที่เกาะ มีบริบทหลายดานที่แตกตางจากโรงเรียนในฝงของจังหวัดตราดจะมีการพัฒนาตนเองสูพฤติกรรม
ภาวะผูนําอยูในระดับใด และศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบยอย 4 ดาน คือ ดานการสรางบารมี 
( Idealized Influence or Charisma Leadership)ดานการการคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล 
(Individualized Consideration) ดานการกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation)ไดปรับปรุงจากรูปแบบการพัฒนาของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio. 1994)              
โดยบุคคลทีส่ามารถสะทอนพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไดดี คือ ครูผูสอน ซ่ึงเปนบุคคลที่เก่ียวของ 
โดยตรงในกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สามารถ
ใชเปนกรอบในการช้ีนําพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาใหมีพฤติกรรมภาวะผูนําที่เขมแข็ง สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนถึงความสําคัญของ
ภาวะผูนําที่สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามแนวการปฏิรูปการศึกษาตอไป 

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการครูที่มี              
ตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณทํางานและระดับการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของความคิดเห็นที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันหรือไม
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
 

718



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ
ทํางานและระดับการศึกษา  

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ขาราชการครูในโรงเรียนศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด             
ที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
แตกตางกัน 

2. ขาราชการครูในโรงเรียนศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด               
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1.ประชากรในการศึกษา คือ ขาราชการครูในเขตอําเภอเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 จํานวน 5 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 65 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จํานวน 56 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอาศัยตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ี และมอรแกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970)   
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ประสบการณในการทํางาน ระดับการศึกษา  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของขาราชการครูทีมี่ตอพฤติกรรม 
ภาวะผูนําและผูบริหารมืออาชีพ จํานวน 4 ดาน 
1. ดานการสรางอํานาจบารมี 
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
3. ดานการกระตุนการใชปญญา 
4. ดานการมุงความสัมพันธรายบุคคล 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
1. ประสบการณการทํางาน 
 1.1. ตํ่ากวา 10 ป  
 1.2. 10 ป  ขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 
 2.1. ปริญญาตรี 
 2.2. สูงกวาปริญญาตรี 
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          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมภาวะผูนําและผูบริหารมืออาชีพ จํานวน 4 ดาน ไดแก 
ดานการสรางอํานาจบารมี ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนการใชปญญา  ดานการมุงความสัมพันธ
รายบุคคล 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  
   1.  ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 5 ทานและหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ 
แบบสอบถามโดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขสํานวน ภาษาที่ใช 
ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลอง (Internal Consistency) ถูกตองและสมบูรณตรงตามเร่ืองที่วิจัย 
   2. ผูวิ จัยนําแบบสอบถามที่พัฒนาแกไขสมบูรณแลวนําไปทดลองใช (Try-out) 
แบบสอบถามกับขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 9 คน  
   3.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน มาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (reliability)                             
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161)  
  การเก็บรวบรวมขอมูล  
   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอ
พฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดไดแก แบบสอบถาม (Ouestionnaires)เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research)เปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดยผูวิจัยซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลโดยการไปแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางและแนะนําการตอบแบบสอบถามอยางถูกวิธี จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิมเตอร ซ่ึงมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
กอนนําไปใช 
  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  
          1.  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตัวแปรตาม (ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอ
พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน) ทั้ง 4 ดาน โดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) 
          2.  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใชสถิติคาที (t-test) 
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        2.1 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย t - test  ( แบบ  Independent  Sample )                        
(พลศักด์ิ แสงพรมศร.2558: 63 อางอิงจากประสาท  เนืองเฉลิม.2554) 
 
ผลการศกึษา 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยมีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะ
ชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสรางอํานาจ
บารมี 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนการใชปญญา และ 4) ดานการมุงความสัมพันธรายบุคคล 
จากผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  

ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนย
เครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนในอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนสูงสุดคือ ดานการกระตุนการใชปญญา(x=4.20) รองลงมาคือ ดานการมุง
ความสัมพันธรายบุคคล(x=4.10) สวนดานการสรางอํานาจบารมี(x=3.82) และดานการสรางแรงบันดาลใจ(x=3.82) 
เปนดานที่พบวาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับนอยที่สุด 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ
ทํางานและระดับการศึกษา พบวาประสบการณการทํางานและระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน                                                                
การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานขอที่ 1 ขาราชการครูในโรงเรียนศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่มีประสบการณการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 1 การทดสอบคา t-test จําแนกตามสถานภาพดานประสบการณการทํางาน 

 ลําดับที่ สมมติฐาน สถิติที่ใช
ทดสอบ 

sig ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ความคิดเห็นของขาราชการครูท่ีมีตอพฤติกรรม 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
ในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาตราด   
จําแนกตามประสบการณไมแตกตางกัน                                t-test               .711              ไมสอดคลอง                                                                                                                             
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                         สมมติฐานขอที่ 2 ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  จําแนกตามระดับ
การศึกษาแตกตางกัน 
 
 ตาราง 2 การทดสอบคา t-test จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ลําดับที่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช
ทดสอบ sig 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     1 ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรม 
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
ในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาตราด  
จําแนกตามระดับการศึกษาไมแตกตางกัน                                  t-test             .159        ไมสอดคลอง 

     
 
อภิปรายผล 
 ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในศูนย
เครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ผูวิจัยคนพบและประเด็นที่นาสนใจนํามา
อภิปราย ดังนี ้

1.  จากผลการวิจัยขอมูลโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากเรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียมากไปหานอย 
ดังนี้ ดานการกระตุนการใชปญญา  ดานการมุงความสัมพันธรายบุคคล ดานการสรางอํานาจบารมี และดานการ
สรางแรงบันดาลใจ  โดยพิจารณาเปนรายดาน ไดดังนี ้ 
   1.1 ดานการการกระตุนการใชปญญา ภาพรวมมีคาเฉล่ียสูงสุด เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนในศูนย
เครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดใหความสําคัญกับการกระตุนใหตระหนักถึง
ปญหาตางๆเพื่อหาขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิมเพื่อใหเกิดส่ิงใหมและสรางสรรค 
   1.2 ดานการมุงความสัมพันธรายบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนในศูนย
เครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส
ขาราชการครูเปนรายบคุคล ทําใหขาราชการครูรูสึกมีคุณคาและความสําคัญ 
    1.3 ดานการสรางอํานาจบารมี ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขาย
เกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประพฤติตัวเปนแบบอยาง เปนผูนําที่นายกยอง
เคารพนับถือ ทําใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานดวย 
   1.4 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขาย
เกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปนผูนําที่ประพฤติในทางจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจ
กับผูตาม กระตุนการทํางานเปนทีม 
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 จากผลสรุปการวิจัยดังกลาวเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญเปนผูที่มีน้ําใจ เปนคนมีความ เมตตากรุณา เปนผูที่
คิดดีทําดีและมีความส่ือสัตยเปนที่ต้ังเปนผูที่มีความรอบรูในงานที่ตนเองบริหารเปนอยางดีมีการริเร่ิมโครงการใหมๆ
และมีความสามารถนําประสบการณและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชตัดสินใจไดรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูบริหารจะเปนผูที่รูจัก
การแกไขปญหารวมทั้งเปนผูที่มีความยุติธรรมไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่งจึงเปนที่รักใครของขาราชการครู    
ซ่ึงมีสวนชวยใหความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนใน
ศูนยเครือขายเกาะชางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอยูในระดับที่ดีซ่ึงสอดคลองกับบทความ
ของปาเสลาในนิตยสารเปรียว (2550) คอลัมน Body Mind 10 วิธีการสรางบารมี ดังนี้  1) รูจักการใหความไมตระหนี่
ขี้เหนียวการแบงปนใหคนรอบขางที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอ พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร                
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ งานวิจัยของ ชรัตน จีนขาวขํา (2547: 64) ที่ศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีกลุมตัวอยางไดแก 
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 315 คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รี เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการกระตุนใชปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการสรางบารมี และ
ดานการคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคลเปนลําดับสุดทายดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Phi Delta Kappa 
(1980)คณะกรรมการศูนยพัฒนาการประเมินผลและวิจัยสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา                  
(Phi Delta Kappa, Center on Evaluation. Development and Research) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสรุปวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองมี
สมรรถภาพตอไปนี ้ 

 1) สามารถ ตัดสินใจไดวาจะมีผูใดบางที่จะมีสวนรวมในโครงการนวัตกรรมใหมๆ ของโรงเรียน  
 2) สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนและผูอื่นได และรักษาภาพลักษณของตนเองอยูเสมอ   
 3) มีวิจารณญาณในการตัดสินปญหาตางๆดวยตนเองและรูจักใชวิธีการประนีประนอมอยาง

เหมาะสม   
 4) สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น  
 5) ทําใหโรงเรียนมีระเบียบวินัย 

 6) ควบคุมบรรยากาศในโรงเรียน  
 7) มีการ ปรึกษาหารือกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  
 8) รับฟงขอเสนอแนะจากผูรวมงานในปญหาสําคัญๆ  
 9) รับฟงปญหาและความคิดเห็นตางๆ จากครู  
 10) จัดโครงสรางการบริหารและขอความรวมมือจากบุคลากรตางๆ  
 11) กระจายอํานาจในการตัดสินใจ และขอใหการปฏิบัติเชนนั้นอยางจริงจัง  
 12) มีความยืดหยุนในการทํางานและการดํารงชีวิตและ  
 13) ทําใหครูรูสึกวาตนเองมีอํานาจและมีความสําคัญตอหนวยงาน  

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนของผูบริหาร
โรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประสบการณทํางานและระดับ
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การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารไมแตกตางกันเม่ือเปรียบเทียบรายดานพบวา 
ดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของฉลอง   เดินรีบรัมย (2560: 108-5) ไดวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของ
ขาราชการครูที่มีตอพฤติกรรมภาวะผูนําและผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จากกลุมตัวอยาง
ที่เปนครูโรงเรียนในศูนยเครือขายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 จํานวน 103 คน พบวาครูที่มีเพศและ
อายุตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกันและครูที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน   

 

การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1.  ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส
ขาราชการครูเปนรายบุคคลทําใหขาราชการครูรูสึกมีคุณคาและความสําคัญเพื่อยกระดับความรูสึกใหเกิดความ
ตระหนักและเกิดความผูกพันกับองคการ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและพัฒนาศักยภาพของบุคคลแตละคน 
 2.  ดานการกระตุนการใชปญญา  ผูบริหารโรงเรียนตองใหความสําคัญกับการกระตุนใหขาราชการครู
ตระหนักถึงปญหาตางๆที่เกิดในหนวยงานเพื่อใหเกิดแนวทางการแกไขปญหาที่หลากหลาย ทันตอเหตุการณ  
 3.  ดานการสรางอํานาจบารมี ผูบริหารโรงเรียนตองประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดีเปนผูที่นาเคารพนับถือ 
ทําใหขาราชการครูเกิดความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานดวยผูนําจะตองมีวิสัยทัศนสามารถควบคุมอารมณไดใน
สถานการณวิกฤตเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง มุงทํางานเปนทีมเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
 4.  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารโรงเรียน จะตองประพฤติในทางจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับ
ขาราชการครูกระตุนการทํางานเปนทีม เปนผูสรางและส่ือความหวังอยางชัดเจน  แสดงใหขาราชการครูเห็นถึงความ
ต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรวิจัยตัวแปรตนที่อาจมีผลตอพฤติกรรมภาวะผูนําของ ผูบริหาร เชน บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ความฉลาดทางอารมณ ความคาดหวังความเครียด และความพึงพอใจ เปนตน  

2.ควรวิจัยพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหารระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตางๆ
เปรียบเทียบกัน 

3. ควรมีการวิจัยโดยใชการผสานวิธีวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลดวย เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม
ปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลที่ลึกและสมบูรณย่ิงขึ้น 
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NBUE073: การศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  
จากการจดัประสบการณโดยใชสื่อบัตรภาพประกอบ 
A STUDY ON READING AND WRITING ABILITY OF KINDERGARTEN STUDENTS2 THROUGR 
LEARNING EXPERIECES MANAGEMENT WITH PICTURE CARDS 
 
สิริจันทร  ทําทอง 1   ผศ. ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถและเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกด
คําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ระหวางกอนเรียนและหลังจากการจัดประสบการณ โดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ กลุม
ตัวอยางเปนประชากรนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนพรีสคูล ไอ สมารท จังหวัดชลบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดประสบการณโดยใชส่ือ
บัตรภาพประกอบ จํานวน 16 แผน เวลา 16 ช่ัวโมง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบความสามารถอาน
สะกดคํา มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .91 และแบบทดสอบความสามารถเขียนสะกดคํา มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .89 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการ
ทดสอบโดยใชสถิติ Nonparametric ดวยวิธ ีSigned-Ranks Test  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 17.07)  
 2. ความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 16.40)  
 3. ความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณ โดย
ใชส่ือบัตรภาพประกอบ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ความสามารถอาน ความสามารถเขียน ส่ือบัตรภาพประกอบ 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to examine and to compare the ability to read and write by 
spelling for kindergarten 2 Students between before and after learning through learning experience 
management with flashcards. The sample consisted of 15 kindergarten 2 students in Pre-school I smart 
School in Chonburi province in the second semester in the academic year of 2017. The instruments were 
16 learning experience management with flashcards plans lesson for 16 hours, the ability to read by 

726



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

spelling test with the reliability index at .91 and the ability to write by spelling test with the reliability index 
at 89. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and by the Signed-Ranks Test. 
 The finding of this study revealed as the followings; 
 1. The ability to read by spelling for kindergarten 2 Students through learning experience 
management with flashcards was at the excellent level ( Χ = 17.07). 
 2. The ability to writing by spelling for kindergarten 2 Students through learning experience 
management with flashcards was at the excellent level ( Χ = 16.40). 
 3. The ability to writing and writing by spelling for kindergarten 2 Students through learning 
experience management with flashcards was higher at the statistically significance level .05. 
 
Keywords: Reading ability, writing ability, Flaskcards 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีหลักการวาเด็ก 
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม ดานปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางเด็กและพอแม เด็กกับผูเล้ียงดูหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ 
โดยกําหนดหลักการ ดังนี้ 1) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึด
หลักการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของ
เด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม 3) พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4) จัดประสบการณการเรียนรูที่สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข และ 5) ประสานความ
รวมมือระหวางครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญาตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล จุดมุงหมายตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่ระบุ
ไวในคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดานรางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี มีพัฒนาการ
ทางดานกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กใหแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกันมีสุขภาพจิตที่ดี
และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ คนตรี การเล่ือนไหว และรัก
การออกกําลังกายชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดานภาษาตองใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย  
มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีจิตนาการและความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู (กรมวิชาการ. 2546: 34) 
 เด็กช้ันอนุบาลควรเตรียมความพรอมในการใชภาษาไดอยางถูกตองมีความสําคัญดังนี้ เพื่อใหเด็กสามารถ 
ฟง พูด ใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสมกับวัย เพื่อใหเด็กรูจักอาน เขียน พยัญชนะไทย และสระ เพื่อใหเด็กรูจัก
เปรียบเทียบตัวอักษรและตัวสระที่ตางกัน เพื่อใหเด็กอานและเขียนสะกดคําไดถูกตอง และสงเสริมความสามารถใน
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การเขียนโดยการใชรูปภาพประกอบเพราะภาพชวยเสริมเนื้อหาสาระและเร่ืองราว ภาพชวยดึงดูดใจ ความนาสนใจ
ทั้งในดานความสวยงาม ความถูกตอง ความชัดเจน และมีรายละเอียดของภาพหรือเนื้อหาในภาพสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระที่จะชวยสงเสริมความเขาใจเร่ืองอานไดอยางถูกตองมากขึ้น ภาพชวยเสริมสรางจินตนาการ และอารมณ
ความรูสึก ทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม ดังนั้นการใชบัตรภาพประการสอน ชวยทําใหเด็กเกิดความสนใจมากขึ้น
เพราะเด็กอนุบาลจะยังนึกภาพไมไดวาครูกําลังพดูหรืออธิบายเก่ียวกับส่ิงใด แตถาไดเห็นบัตรภาพประกอบการอธิบาย
ไปดวยเด็กก็จะมีความต่ืนเตนและอยากรูอยากเห็นมากขึ้น (อมรรัตน  วารินกุฏ 2551: 69) ทางโรงเรียนพรีสคูล ไอ 
สมารท มีการเตรียมความพรอมดานภาษาไทยดังนี้ ฝกใหเด็กออกเสียงพยัญชนะใหถูกตอง ฝกเขียนพยัญชนะ และ
เขียนคํางายๆ ฝกออกเสียงสระประสมพยัญชนะ จากนั้นฝกสะกดคําใหถูกตอง โดยการใชส่ือบัตรภาพประกอบใน
การจัดประสบการณ เปนตัวเสริมทําใหบทเรียนนาสนใจ และเปนจุดรวมความสนใจของเด็กอนุบาล ทําใหเด็กไดมี
สวนรวมในการเรียนการสอน เชน ไดตอบคําถามโดยการอานจากภาพ การเรียนการสอนภาษาไทยของเด็กช้ันอนุบาล 2 
เด็กออกเสียงพยัญชนะไทย และสระไมถูกตองทําใหผิดเพี้ยนทั้งในการอานและการเขียน  
 บัตรภาพชวยใหเด็กเกิดการรับรูไดงาย มากกวาตัวหนังสือ บัตรภาพชวยสรางความเขาใจไดเร็วขึ้น และ
เปนการสรางจินตนาการใหกับเด็กในเร่ืองของการอานและการเขียน เพราะบัตรภาพมีสีสันสวยงาม ส่ือความหมายได
ชัดเจน ทําใหเด็กอยากรูอยากเห็นและสามารถคลอยตามได ดังนั้นการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ
เปนการนําภาพมาชวยสงเสริมการอานและการเขียนทําใหเด็กไดจดจํางายขึ้น ทําใหเด็กมีความสนใจที่จะเรียนรูและ
เปนการพัฒนาความสามารถอานและเขียนของเด็กโดยใชส่ือที่เปนรูปภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณ โดยใชส่ือ
บัตรภาพประกอบ 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณ โดยใชส่ือ
บัตรภาพประกอบ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังจากการจัดประสบการณ โดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ 
อยูในระดับดีตามเกณฑของการประเมินระดับปฐมวัย ดีมากรอยละ 80 ของบทเรียนทั้งหมด 
 2. ความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ 
อยูในระดับดีตามเกณฑของการประเมินระดับปฐมวัย ดีมากรอยละ 80 ของบทเรียนทั้งหมด 
 3. ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตร
ภาพประกอบสูงขึ้น 
 4. ความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณโดยใชส่ือ
บัตรภาพประกอบสูงขึน้ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดประสบการณโดยใชสื่อบัตรภาพประกอบ หมายถึง การสอนโดยครูใหเด็กดูบัตรภาพพยัญชนะ 
จํานวน 3 กลุม กถภ, งจ, บป และบัตรภาพสระ จํานวน 7 ตัว ดังนี้ สระอา สระอิ สระอี สระอุ สระอู สระเอ สระแอ  
ครูออกเสียงพยัญชนะจากบัตรภาพใหเด็กฟง แลวใหเด็กออกเสียงตามครูครูออกเสียงสระจากบัตรภาพ ใหเด็กฟง
แลวใหเด็กออกเสียงตาม ครูออกเสียงพยัญชนะประสมสระจากบัตรภาพ เด็กออกเสียงตามครูโดยดูจากบัตร
ภาพประกอบ ครูชูบัตรภาพพยัญชนะและบัตรภาพสระ ครูใหเด็กออกเสียงอานสะกดคําจากบัตรภาพที่เห็นครูชูบัตร
ภาพพยัญชนะและบัตรภาพสระ ครูใหเด็กฝกเขียนพยัญชนะ จากบัตรภาพพยัญชนะและบัตรภาพสระ โดยเร่ิมจาก
ครูเขียนใหดูบนกระดานแลวใหเด็กเขียนตามตัวอยาง ครูแจกบัตรภาพใหเด็กคนละ 1 ภาพ ใหเด็กเขียนคําและฝก
อานคําที่ตนเองเขียน เม่ือครูชูบัตรภาพพยัญชนะและบัตรภาพสระใหเด็กออกเสียงและเขียนคําดวยตนเอง 
 ความสามารถอานสะกดคํา หมายถึง นักเรียนช้ันอนุบาล 2 สามารถออกเสียงพยัญชนะไดถูกตองและ
ออกเสียงประสมสระ ไดแก สระอา สระอิ สระอ ีสระอ ุสระอ ูสระเอ สระแอ โดยที่ครูใหเด็กดูบัตรภาพแลวใหเด็กอาน
คําตามบัตรภาพที่เห็น วัดไดจากคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสามารถการอานสะกดคํา  
 ความสามารถเขียนสะกดคํา หมายถึง นักเรียนช้ันอนุบาล 2 สามารถเขียนพยัญชนะและประสมสระ 
ไดแก สระอา สระอ ิสระอ ีสระอ ุสระอ ูสระเอ สระแอ โดยที่ครูใหเด็กดูบัตรภาพแลวใหเด็กเขียนคําตามบัตรภาพที่เห็น 
ถูกหลักไวยากรณภาษาไทย และเขียนไดถูกตองตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน วัดไดจากคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณ 
โดยใชส่ือบัตรภาพประกอบคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยกําหนดใหนักเรียนเปนหนวยวิเคราะห 
 ขอบเขตการศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพรีสคูล ไอ สมารท  
ปการศึกษา 2560 จังหวัดชลบุรี  จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 15 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนประชากรนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพรีสคูล ไอ 
สมารท ปการศึกษา 2560 จังหวัดชลบุรีจํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 15 คน  

ตัวแปรตน 

 

การจัดประสบการณโดยใชส่ือ 
บัตรภาพประกอบ 

1. ความสามารถอานสะกดคํา 

ตัวแปรตาม 

2. ความสามารถเขียนสะกดคํา 
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 ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย 
  1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ความสามารถอานสะกดคํา  
   2.2 ความสามารถเขียนสะกดคํา  
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
  1. แผนการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบการอานและเขียนสะกดคํา  
   แผนการประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 งานวิจัยที่เก่ียวของ ทฤษฏีที่เก่ียวของ ของเนื้อหา
และเอกสารที่เก่ียวของกับแผนการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพ 
   1.2 กําหนดโครงสรางเร่ือง จากเนื้อหาและแนวคิดจากหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ช้ัน
อนุบาล 2 จํานวน 16 ช่ัวโมง  
   1.3 เขียนแผนการจัดประสบการณ ประกอบดวย จุดประสงค สาระการเรียนรู ขั้นสอน และส่ือ
การสอน 
  2. แบบทดสอบความสามารถอานสะกดคํา 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 งานวิจัยที่เก่ียวของ ทฤษฏีที่เก่ียวของกับการ
สรางแบบทดสอบวัดความสามารถการอานกอนเรียนและหลังเรียน 
   2.2 กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบความสามารถการอานกอนเรียนและหลังเรียน เปน
ขอสอบการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ   20 คะแนน มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .91 
  3. แบบทดสอบความสามารถเขียนสะกดคํา 
   3.1 ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 งานวิจัยที่เก่ียวของ ทฤษฏีที่เก่ียวของกับการ
สรางแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน 
   3.2 กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบความสามารถการเขียนกอนเรียนและหลังเรียน เปน
ขอสอบการเขียนสะกดคํา จํานวน 20 ขอ  20 คะแนน   มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .89 
 
สรปุผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล2 จากการจัดประสบการณ โดยใช
ส่ือบัตรภาพประกอบ จําแนกตามเกณฑ ดังนี้ 
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ  

 
เกณฑ ระดับ คะแนน (40) จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
76-100 ดีมาก 31-40 8 53.33   
51-75 ดี 21-30 7 46.67   
26-50 พอใช 11-20 - -   
0-25 ปรับปรุง 0-10 - -   
รวม ดีมาก  15 100 33.47 2.30 

 
 จากตาราง 1 พบวา ความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณ 
โดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 33.47) มีนักเรียนจํานวน 8 คน อยูในระดับดีมาก คิด
เปนรอยละ 53.33 และมีนักเรียนอยูในระดับดี 7 คน คิดเปนรอยละ 46.67 
 
 การเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังจากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ  
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ 
 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D. di Sig. 
กอนเรียน 15 20 11.00 0.84 14 .00 
หลังเรียน 15 20 15.00 0.90 

 
 จากตาราง 2 พบวา ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณ 
โดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัด
ประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ กอนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผล
ตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตร
ภาพประกอบอยูในระดับดีตามเกณฑของการประเมินระดับปฐมวัย ดีมากรอยละ 80 ของบทเรียนทั้งหมดจากผลการ
ทดลอง พบวา การอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบอยูใน
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ระดับดี ตามเกณฑของการประเมินระดับปฐมวัย นั่นคือ การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพทําใหนักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 มีความสามารถในการอานและเขียนสะกดคําสูงขึ้น เพราะเปนการจัดประสบการณที่สามารถทําใหผูเรียน
มีพัฒนาการทางดานการฟง การพูด การเขียน อีกทั้งยังไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ และสังคม อีกดวย 
ซ่ึงสอดคลองกับ วอลล (Wall. 1995: 19) ไดทดลองแลวพบวา ภาพสีจะทําใหผูเรียนระลึกภาพไดดีกวาภาพขาว ดํา 
จะระลึกภาพไดดีกวาภาพลายเสน และในเด็กเรียนชาจะมีความคงทนในการเรียนรูมากขึ้นเม่ือไดรับการเสนอ
ภาพเหมือนจริง ซ่ึงสอดคลองกับ (Worgan, Sue.; & Nursery, Osborne. 2009: 25).ไดศึกษาเก่ียวกับการใชหนังสือ
ขนาดใหญที่สามารถโตตอบได ในการสงเสริมทักษะการอานของเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมแตกอนการฝกการอานโดยใชวิธีการ
นําไวทบอรดมาชวยจะทําใหเด็กมีพัฒนาการอานและการเขียนไดเร็วขึ้นจึงไดนําหนังสือเลมใหญที่สามารถ
เคล่ือนไหวไดมาทดสอบ วิธีการ คือ ใชวีดีโอและการบันทึกประจําวัน เพื่อติดตามความคืบหนาของการวิจัย ปรากฏ
วา สามารถชวยใหเด็กเรียนรูคําศัพทไดมากขึ้น ใน 3 ปที่ผานมาทําใหคนจํานวนมากเห็นวา หนังสือเลมใหญที่
สามารถโตตอบไดนั้นสามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนไดดี และมีความสามารถในการอานเพิ่มขึ้น  
   จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฏีการอานและการเขียน รวมทั้งทฤษฏีการเลือกภาพที่นํามาประกอบการสอน 
  2. ความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จากการจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตร
ภาพประกอบอยูในระดับดีตามเกณฑของการประเมินระดับปฐมวัย ดีมากรอยละ 80 ของบทเรียนทั้งหมดซ่ึง
ผลการวิจัยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังที่ (Garcia. 1998: 32) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเขียนสะกดคําจากรูปแบบการสอนสะกดคํา 2 รูปแบบ คือ การสอนสะกดคําแบบ
ใหนักเรียนฝกเองกับการสะกดคําตามหนังสือ โดยครูแตละกลุมจะสอนโดยใชโปรแกรมการสอนอานเหมือนกัน และ
การสอนเขียนทุกวันตามเวลาที่กําหนดไว การสอบใชการสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา การสอน
สะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองมีผลดีกวาการสอนสะกดคําตามตําราในดานการอานคําศัพทและการวิเคราะห
คําศัพทนักเรียนทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในเร่ืองจํานวนคําศัพทที่ใชในระดับที่สูงกวาประถมหนึ่งความยาวของ
ประโยคและจํานวนหนวยคํานอกจากนี้นักเรียนสะกดคําโดยนักเรียนคิดเอง มีการอานทบทวน การเขียนคํา วิเคราะห
คําที่ใช ตลอดจนมีการชวยเหลือหรือซักถามเพื่อนเพื่อชวยในการสะกดคําบอยคร้ังมากกวานักเรียนอีกกลุมหนึ่ง และ
นักเรียนที่เรียนสะกดคําจากตําราใชพจนานุกรมบอยคร้ังมากกวานักเรียนอีกกลุม และงานวิจัยของ (Ahmad. 2012: 
3032-B) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแบบแผนการสะกดคําตามหนวยเสียงและตามอักขรวิธีในช้ันประถมศึกษาของ
สหรัฐ โดยไดออกแบบทดสอบการรูจักการสะกดคําเบื้องตน และนําไปทดสอบเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ถึง 
5 โรงเรียน จํานวน 390 คน แบบทดสอบนี้ประกอบดวยคําที่ไมมีความหมายพยางคเดียวและสองพยางคจํานวน  35 
คํา และมุงเปาไปที่แบบแผนการสะกดคํา  3 แบบแผน ถอดรหัสหนวยเสียงอยางเดียว ความรูเร่ืองกฎทางอักขรวิธี
อยางเดียวและการรวมการถอดรหัสหนวยเสียงกับความรูเร่ืองกฎทางอักขรวิธีเขาอยูในคําเดียวกัน จากที่กลาวมา
ขางตนสรุปไดวา การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีการอาน รวมทั้งทฤษฏีการ
เลือกภาพที่นํามาประกอบการสอน 
  3. ความสามารถอานสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณโดยใชส่ือ
บัตรภาพประกอบสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังที ่ชมพูนุท  ศุภผลศิริ (2551: 39) ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 
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ป ที่กําลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) 
จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และงานวิจัยของ ดังเชนงานวิจัยของ (สวัสด์ิ  สุขโสม. 
2551: 36) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการอานและเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝกทักษะกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับเด็กอนุบาล ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเร่ืองการอาน
และการเขียนคํา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะอยูในระดับมาก  
  4. ความสามารถเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ภายหลังจากการจัดประสบการณโดยใช
ส่ือบัตรภาพประกอบสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังที ่ดวงใจ  วรรณสังข (2551: 12) ไดทําการศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะ
ไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะไทยผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาหาทางการเรียนรูหลังจากการสอนโดยใชชุดการสอน
นิทานประกอบภาพ สูงกวาความสามารถจําพยัญชนะไทยกอนสอนโดยใชชุดการสอนประกอบภาพซ่ึงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
การเขียน รวมทั้งทฤษฏีการใชภาพที่ถูกตอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1. การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบสามารถนําไปบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ เชน 
กิจกรรมเคล่ือนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ 
  2. การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ หลังจากการจัดประสบการณแลวครูควรใหเด็ก
รวมกันสนทนาเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ดวยตนเอง 
 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  การจัดประสบการณโดยใชส่ือบัตรภาพประกอบ เพื่อนําไปใชในการสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอาน
และการเขียนสะกดคํา และสามารถนําไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได 
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NBUE074: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 3 จากการจดัการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา 
A STUDY ON SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN HANDWORK URIT OF PRATOM 
SUKSA3 STUDENTS THROUQH THE STEM EDUCATION 
 
ปทมาพร  สกุลแกว 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ือง งานประดิษฐ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 2) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ือง งานประดิษฐจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา กลุมตัวอยางที่ใช เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสงโสม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2560 
จํานวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเปน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองงานประดิษฐ จํานวน 7 แผน ใช
เวลาสอน 16 ช่ัวโมง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐแบงเปน 
แบบทดสอบความรูความเขาใจเร่ืองงานประดิษฐ ชนิดปรนัยเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ มีคาความเช่ือม่ัน .59 แบบ
ประเมินวัดความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑการปฏิบัติ ดานผลงานตรงกับจุดประสงค มีความถูกตอง
สมบูรณและมีความคิดสรางสรรคมีคาความเช่ือม่ัน .91 และแบบวัดพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนเปนแบบสังเกต
พฤติกรรม จํานวน 15 รายการ มีคาความเช่ือม่ัน .85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน รอยละ เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบท ี(t-test Dependent Sample) 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยรวม อยูในระดับดี ( X = 40.33) ตามเกณฑของศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดานความเขาใจ เร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 3. พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ืองงานประดิษฐ จากการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา อยูในระดับดีมาก ( X = 2.80) 
 
คําสําคัญ: งานประดิษฐ, การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
 
Abstract 
 A Study on Scholastic Achievement  in Handwork Urit of Pratom Suksa3 Students Through the 
STEM Education. 
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 The purposes of this study were 1) to examine and to compare the scholastic achievement in 
handwork unit of protomsuksa 3 students between pre and post – study through the STEM education. 2) 
to investigate the students’ working behavior of pratomsuksa 3 students in handwork unit through the 
STEM education. The sample consisted of 36 students in protomsuksa 3 from Sangsom school in second 
semester in the academic year of 2017. The instruments were 7 lesson plans for 16 hours. The data 
collection were scholastic achievement in handwork unit that was divided into the students’ 
comprehension on handwork test in multiple choices 20 items with the reliability of 0.59, the students’ 
assessment in working skill on the standard criteria that based on the purpose, correctness, and 
creativity and the observation form on the students’ working behavior within 15 items with the reliability of 
0.85. The data were analyzed in term of mean, Standard Deviation, percentage, and t-test Dependent 
sample. 
 The results were as follows; 
 1. The scholastic achievement in hand work unit through the STEM education in the overall 
was at a good level ( X = 40.30) on the basic education criteria. 
 2. Compare the achievement of understanding. About the invention of the students grade 3 
prior learning and after learning from learning the full higher education flyer model statistically significant. 
05. 
 3. The behavior in working of pratomsuksa 3 students in handwork unit through the STEM 
education was at the excellent level ( X = 2.80) 
 
Keywords: Handwork, STEM Education 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 นี้จัดทําขึ้นสําหรับทองถ่ินและสถานศึกษาได
นําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่
กําหนดไวในเอกสารนี้ชวยทําใหหนวยงานที่เก่ียวของ ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะ สามารถชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของในระดับทองถ่ินและสถานศึกษารวมกัน
พัฒนาหลักสูตรไดอยางม่ันใจทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพย่ิงขึ้น 
อีกทั้งยังชวย ใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรูและชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวาง
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 5) ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง สําหรับ
การสรางสรรคความเจริญกาวหนาของประเทศและยังชวยใหบุคคลนั้นเปนผูที่รูจักคิดรูจักทํารูจักการแกปญหาการที่
ประเทศจะกาวหนาไดจําเปนที่จะตองมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความคิด ความสามารถจํานวนมาก ดังนั้น การ 
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ศึกษาจึงเปนกระบวนการในการเสริมสรางบุคคลใหมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงคดังกลาวนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนและ
สําคัญอยางย่ิงและเปาหมายที่สําคัญคือการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผูเรียน ยอมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงจะบรรลุเปาหมายทางการพัฒนาผูเรียนจนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นาพึงพอใจ และไมมี
ปญหาทางการเรียนอีกตอไป  
 ในการจัดการเรียนรูของนักเรียนแลวตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะตองมุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคนควา สูการทดลองและคนหาคําตอบในการแกไขปญหาดวยตนเองอยางมี
ความสุขมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุกขั้นตอนไดแสดงออกทั้งดานความคิดสรางสรรคและการพัฒนาสติปญญา
อยางเต็มศักยภาพจึงเปนการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยยึดหลักคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ันประถมศึกษาปที่ 3  เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ชวย
พัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิวและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงสามารถ
นําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค 
และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข (กรมวิชาการ. 2551: 3) ในการจัดการเรียนรูวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐมีคะแนนที่ตํ่ากวาเกณฑของการศึกษาขั้น
พื้นฐานซ่ึงสืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด การคนควา การแกไขปญหา และขาดความคิด
สรางสรรคในการทํางานประดิษฐครูผูสอนจึงตองหาเทคนิควิธีการและทฤษฎีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและยังพัฒนาใหนักเรียนในดานการคิดแกไขปญหาในการ
ทํางาน การคนควาหาขอมูลในการทํางาน การทํางานเปนขั้นตอนและฝกใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคที่ดีขึ้นโดย
นําสะเต็มศึกษาเขามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูเร่ืองงานประดิษฐ 
 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Educatioc: STEM Educatioc) 
เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร ที่มุงแกไข
ปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรคและเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคตการจัดกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูผาน
กิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมโดยนักเรียนจะไดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี และไดนําความรูมาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันเพื่อใหไดเทคโนโลยีซ่ึงเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยผานขั้นตอนตางๆ ขั้น
ระบุปญหา, ขั้นรวบรวมขอมูล, วางแผนและพัฒนา, ทดสอบและประเมินผล และการนําเสนอผลงานการแกปญหา
ตามขั้นตอนกระบวนการอาจมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงานแตกตางไปจากนี้โดยอาจจะมีการสลับขั้นตอนหรือ
ยอนกลับขั้นตอนได และโดยทั่วไปการสรางสรรคช้ินงานหรือการแกปญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มักเปนกระบวนการที่ตอง
ทําซํ้าและตอเนื่องจนกวาจะสามารถแกปญหาได ผูเรียนจะมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆที่ใชใน
การเรียนการสอน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557: 5) 
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 การสอนแบบสะเต็มศึกษาเปนการสอนที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานอยางกระตือรือรนโดยเร่ิมจาก
ขั้นตอนการกําหนดจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมขอมูลของวัสดุอุปกรณประโยชนของการทําช้ินงาน
ประดิษฐ วิธีการดําเนินงานตางๆ เพื่อนําออกแบบ การดําเนินงาน การปรับปรุงแกไขช้ินงาน และนําไปสูการนําเสนอ
ผลงาน ผานกระบวนการตางๆ ซ่ึงเปนไปตามหลักทฤษฏีของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา คือ การต้ัง
สมมุติฐาน การแกปญหา การคิดสรางสรรค การลงมือทํากิจกรรม โดยครูผูสอนเปนผูชวยสนับสนุนนักเรียนในการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในเร่ืองงานประดิษฐ ผูเรียนจะไดพัฒนาตนเองในดานการคิดแกปญหาในการทํางาน  ดานความคิด
สรางสรรค ดานการแสดงความคิดเห็น เพื่อไปสูการนําเสนอผลงานและสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามจุดมุงหมาย
ที่ต้ังไวผานการบูรณาการวิชาตางๆ อาทิ วิชาคณิตศาสตรในการคํานวณขนาดของช้ินงาน  วิชาศิลปะในการออกแบบ
สรางสรรคช้ินงาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการลงมือปฏิบัติ และวิชาภาษาไทยในการพูดนําเสนอผลงาน 
 ดังนั้น ครูจึงตองวางแผนการสอนและบูรณาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐในการ
สอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนผานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถจดจําสนุกกับการ
เรียนรู เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทํางาน  มี
จิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  สอดคลองกับความสามารถ
ในการเรียนรูของผูเรียนในแตละชวงอายุซ่ึงครูสามารถสอดแทรกความรูไดเม่ือผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับช้ินงานที่
ออกแบบหรือสรางสรรคขึ้นมาตามมาตรฐานตัวช้ีวัดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยเร่ือง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หนวยการเรียนรูเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา จึงเปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหนวยการเรียนรูเร่ืองงานประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีและเทคโนโลยี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ือง งานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ืองงานประดิษฐ จากการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการจัด 
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดีตามเกณฑของศึกษาขั้นพื้นฐานรอยละ 70 ขึ้นไป 
 2. ความรูความเขาใจเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 
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 3. พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ืองงานประดิษฐจากการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดี 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education หมายถึง วิทยาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปน
การบูรณาการโดยการนําวิทยาศาสตร,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร รวมเขาดวยกันในลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นระบุจุดมุงหมาย เปนการกําหนดจุดมุงหมายใน
การทํางานประดิษฐ ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูล ขั้นตอน อุปกรณและวัสดุที่จะใชในการทํางานประดิษฐให 
ขั้นที่ 3 ขั้นการออกแบบช้ินงานที่จะประดิษฐโดยออกแบบเปนภาพราง 2 มิติ ขั้นที่ 4 ขั้นบูรณาการ เปนการบูรณาการกับ
วิชาคณิตศาสตรโดยกําหนดคาใชจายในการหาวัสดุและอุปกรณในการทํางานประดิษฐโดยทําเปนตารางบัญชี
รายรับ-รายจาย ขั้นที่ 5 ขั้นดําเนินงาน เปนการประดิษฐช้ินงานใหตรงกับจุดมุงหมาย วัสดุอุปกรณและแบบรางที่ได
ออกแบบไว ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลและปรับปรุงเปนการนําเอาช้ินงานที่ประดิษฐเสร็จแลวนํามาทดลองใชงานและทํา
การประเมินผลงานวามีขอบกพรองตรงไหน ขั้นที่ 7 ขั้นนําเสนอผลงานเปนการรายงานผลงานที่สําเร็จและสมบรูณ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องงานประดิษฐ หมายถึง นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทํางานและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ความรูความเขาใจในการทํางาน หมายถึง การอธิบายวิธีการ ขั้นตอนและประโยชนของการทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือตรงกับลักษณะงาน และทํางานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําช้ินงานที่เปนผลงานจากความคิดสรางสรรคของผูเรียน
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง เลือกวัสดุอุปกรณไดถูกตองเหมาะสมกับงาน ประดิษฐงานไดถูกตองตามที่ได
ออกแบบไวมีความประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณผลงานมีความประณีตเรียบรอยแข็งแรงคงทนมีขนาดที่เหมาะสม
กับการใชงานมีลวดลายทีไ่มเหมือนใครมีการตรวจสอบผลงานกอนใชและผลงานสามารถพัฒนาตอยอดได 
 พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง ผูเรียนใหความรวมมือในการทํางาน มีอุปกรณในการทํางานครบ  
ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณสถานที ่ต้ังใจทํางานอยางมีสมาธิ ตรวจสอบผลงานของตนเอง สงงานตรงเวลา มีน้ําใจ
แบงปนส่ิงของใหเพื่อน ผลงานมีความสะอาด เขาหองเรียนตรงเวลาใชวัสดุในการทํางานอยางประหยัด ปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนแสดงความคิดเห็นในผลงานของเพื่อนและแกไขงานที่บกพรองใหดีขึ้น 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนไดมีความรู ความเขาใจและความสามารถในการทํางาน ประดิษฐที่สูงขึ้นจากการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. เปนแนวทางสําหรับคุณครูในการประยุกตใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใน การสอนกลุมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระอื่นๆเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้ 
 3. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาใชในการเสนอแนะแกคุณครูในการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กรอบแนวคิด 
 
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม 

(Stem Education) 
จุดประสงค 

1. ขั้นระบุจุดมุงหมาย กําหนดจุดมุงหมายในการ
ทํางานประดิษฐ 

2.ขั้นรวบรวมขอมูล ศึกษาขอมูลและขั้นตอนใน
การทํางานประดิษฐ  

3. ขั้นออกแบบ ออกแบบช้ินงานโดยภาพราง 
2 มิติ 

4. ขั้นบูรณาการ กําหนดคาใชจายในการซ้ือ
วัสดุและอุปกรณ 

5. ขั้นดําเนินงาน ประดิษฐช้ินงาน 
6. ขั้นประเมินผลและปรับปรุง 
ช้ินงาน 

นําผลงานที่สําเร็จมาใช 
และประเมินเพื่อปรับปรุง 

7. ขั้นนําเสนอผลงาน การรายงานผลงานที่สําเร็จ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสงโสม ปการศึกษาที่ 2560 ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 3 หองจํานวนทั้งหมด 105 คน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนแสงโสม ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษาที่ 2560 จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียน 36 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย 1 หองเรียนจาก 3 
หองเรียน  
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐ ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐ จํานวน 7 แผน ในแตละแผนมีขั้นตอนประกอบ 7 ขั้นตอน คือ 1: ขั้นระบุจุดมุงหมาย 
2: ขั้นรวบรวมขอมูล 3: ขั้นออกแบบ 4: ขั้นบูรณาการ 5: ขั้นดําเนินงาน 6: ขั้นประเมินผลและปรับปรุงช้ินงาน 7: ขั้น
นําเสนอผลงาน ใชเวลาทั้งหมด 20 ช่ัวโมง 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงาน
ประดิษฐ 
1. ความรูความเขาใจในการทํางาน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
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 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
  1. แบบทดสอบความรูความเขาใจเร่ืองงานประดิษฐ จํานวน 20 ขอเปนขอสอบแบบปรนัย 
  2. แบบประเมินวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน เร่ืองงานประดิษฐ ซ่ึงจะประเมินใน 3 ดานโดย
เปนรูปแบบ (Check list) ดังนี้ 
   2.1 ผลงานตรงกับจุดประสงคที่กําหนด 
   2.2 ผลงานมีความถูกตองสมบรูณ 
   2.3 ผลงานมีความคิดสรางสรรค 
  3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนโดยเปนรูปแบบ (Check list) มีจํานวน 15 ขอ 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศกึษา ดังตาราง 1-2  
  จําแนกตามเกณฑ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ เร่ือง งาน

ประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  
 

เกณฑ ระดับ คะแนน 
(20) 

จํานวน รอยละ Χ  S.D. 

80-100 ดีมาก 16-20   5 13.89 16.80 0.83 
60-79 ดี 11-15 26 72.22 13.38 1.38 
40-59 พอใช 6-10   5 13.89 10.00 0 
20-39 ปรับปรุง 0-5 - - - - 

รวม ดี  36 100 13.39 0.64 
 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ความรูความเขาใจเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยรวมอยูในระดับดี ( Χ = 13.39) และมี
นักเรียนรอยละ 72.77 มีผลสัมฤทธิ์ความรูความเขาใจอยูในระดับดีตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตาราง 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ เร่ือง งานประดิษฐของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  

 
รายการ คะแนนเต็ม Χ  S.D. ระดับ 

ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 4 3.53 064 ดีมาก 
เลือกใชวัสดุ/อุปกรณไดถูกตองเหมาะสมกับงาน 4 3.44 0.55 ดีมาก 
ประดิษฐงานไดถูกตองตามที่ไดออกแบบไว 4 3.39 0.63 ดีมาก 
มีความประหยัดในการใชวัสดุ/อุปกรณ 4 3.69 0.46 ดีมาก 
ผลงานมีความประณีต 4 3.33 0.75 ดีมาก 
ผลงานมีความเรียบรอยและคงทน 4 3.56 0.63 ดีมาก 
การตรวจสอบผลงานกอนใช 4 3.61 0.74 ดีมาก 
ผลงานมีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน 4 3.44 0.89 ดีมาก 
ผลงานมีลวดลายไมเหมือนใคร 4 3.67 0.99 ดีมาก 
ผลงานมีสีสันที่กลมกลืน 4 3.44 1.18 ดีมาก 
ผลงานมีรูปทรงไมเหมือนใคร 4 3.61 1.30 ดีมาก 
ผลงานสามารถพัฒนาตอยอดได 4 3.78 1.41 ดีมาก 

รวม 48 3.36 2.28 ดีมาก 
 
 จากตาราง 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการปฏิบัติเ ร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 
3.36) และพิจารณารายขอทุกรายการอยูในระดับดีมาก 
 
 การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา  
 
ตาราง 3 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ือง งานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) 
 

ระยะเวลา Χ  S.D. df t-test p-value 
กอนเรียน 9.06 1.85 

35 14.80 .00** หลังเรียน 13.39 2.18 
 
 จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง งานประดิษฐจากการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา 
 
ตาราง 4 ผลพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ือง งานประดิษฐ จากการจัดการเรียนรูแบบ

สะเต็มศึกษา 
 

รายการ n Χ  S.D. ระดับ 
1. ใหความรวมมือในการทํางาน 36 2.75 0.44 ดีมาก 
2. มีอุปกรณในการทํางานครบ 36 2.67 0.48 ดีมาก 
3. ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณและสถานที ่ 36 2.86 0.35 ดีมาก 
4. ต้ังใจทํางานมีสมาธิ 36 2.67 0.48 ดีมาก 
5. ตรวจสอบผลงานของตนเอง 36 2.86 0.35 ดีมาก 
6. สงงานตรงตอเวลา 36 2.97 0.17 ดีมาก 
7. ใชวัสดุในการทํางานอยางประหยัด 36 2.83 0.38 ดีมาก 
8. มีน้ําใจแบงปนส่ิงของใหเพื่อน 36 2.83 0.38 ดีมาก 
9. ผลงานสะอาด 36 2.83 0.38 ดีมาก 
10. ไมคุย-ไมเลนขณะเรียน 36 2.72 0.45 ดีมาก 
11. เขาออกหองเรียนตรงเวลา 36 2.75 0.44 ดีมาก 
12. ซักถามเม่ือมีขอสงสัย 36 2.75 0.44 ดีมาก 
13. แกไขงานที่บกพรองใหดีขึ้น 36 2.75 0.44 ดีมาก 
14. มีการปฏิบัติงามตามขั้นตอน 36 2.97 0.17 ดีมาก 
15. แสดงความคิดเห็นในผลงานของเพื่อน 36 2.75 0.44 ดีมาก 

รวม 36 2.80 1.89 ดีมาก 
 
 จากตาราง 4 พบวา พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ืองงานประดิษฐจากการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 2.80) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมี
พฤติกรรมการทํางานอยูในระดับดีมากทุกขอ 
 
อภิปรายผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ือง งานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 การจัดการเรียนรูแบบ 
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) จากผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เร่ืองงานประดิษฐของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดีมากตาม
เกณฑของศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 80 ขึ้นไป นั่นคือ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ทําใหนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองงานประดิษฐที่ผานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถ
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จดจําสนุกกับการเรียนรู เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว สอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนในแตละชวงอายุซ่ึงครูสามารถสอดแทรกความรูไดเม่ือผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
ช้ินงานที่ออกแบบหรือสรางสรรคขึ้นมาตามมาตรฐานตัวช้ีวัดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนเร่ืองงานประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูการงาน อาชีพและเทคโนโลยีซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของ ซิมพซัน (Simpson. 1972) มีความคลายคลึงกับงานวิจัยเปนทักษะที่มีความเก่ียวของกับการพัฒนา
ผูเรียนทางดานทางกายเปนความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อของรางกายซ่ึงหากไดรับการฝกฝนจะทําใหเกิด
ความชํานาญมีความถูกตองมากขึ้น ขั้นตอนของกระบวนการสอนของ ซิมพซัน จะมีความคลายคลึงกับการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยนํามาประยุกตใชผานขั้นตอนตางๆ คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นระบุจุดมุงหมาย เปนขั้นการเร่ิม
ทํางานประดิษฐตองรูวาจะประดิษฐอะไรจึงตองมีการระบุปญหาในการประดิษฐช้ินงานและเพื่อใหเลือกวัสดุอุปกรณ
มาใชในการประดิษฐช้ินงานไดเหมาะสมซ่ึงเขาสูกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาที่นําความรูจากวิทยาศาสตรมา
ใชในการเลือกใชวัสดุอุปกรณไดเหมาะสมและฝกใหรูจักการวางแผนและทํางานเปนขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นรวบรวม
ขอมูล การประดิษฐช้ินงานจําเปนตองศึกษาหาขอมูลวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํางานประดิษฐโดยนําไปบูรณาการกับ
วิทยาศาสตรศึกษาเก่ียวกับประเภทของวัสดุมีความเหมาะสมกับการประดิษฐช้ินงานและการใชเคร่ืองมือในการยึด
ติดเชนกาวเหมาะสําหรับติดกับวัสดุที่เปนกระดาษและนําเทคโนโลยีเชนคอมพิวเตอรในการศึกษารวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายนอกเหนือจากในหนังสือนําไปสูการประดิษฐช้ินงานโดยใชความคิดสรางสรรคและ
สามารถนําไปใชงานไดจริง ขั้นตอนที ่3 ขั้นการออกแบบ การออกแบบ เปนขั้นตอนหนึ่งในการทํางานประดิษฐซ่ึงเปน
การถายทอดความคิดและจินตนาการของตนเองการออกแบบยังเปนการฝกใหผูเรียนไดมีความริเร่ิมสรางสรรคและ
สามารถวาง แผนปองกันความเสียหายจากการทํางานโดยนํามาประยุกตกับวิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรในการ
สราง สรรคส่ิงใหมและขนาดของช้ินงานใหมีความเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นบูรณาการ การ
ทําบัญชีรายรับ-รายจายเปนการเขียนรายละเอียดเก่ียวกับการใชจายในการซ้ือวัสดุอุปกรณและคํานวณตนทุนและ
กําไรในการขายช้ินงานประดิษฐโดยบูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตร ขั้นตอนที่ 5 ขั้นดําเนินงาน การดําเนินงาน
ประดิษฐช้ินงานตองเร่ิมจากขั้นตอนระบุปญหาในการทํางานประดิษฐนํามาสูขั้นรวบรวมขอมูลเปนการคนควาขอมูล
ที่ใชในการทํางานประดิษฐเพื่อนําไปใชในการออกแบบงานประดิษฐจึงสามารถลงมือปฏิบัติประดิษฐช้ินไดอยาง
ถูกตองและสวยงามสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและชวยฝกความคิดสรางสรรคนําไปสูการตอยอดสรางรายได 
ขั้นตอนที ่6 ขั้นประเมินผลและปรับปรุง เปนการทดสอบและประเมินผลช้ินงานประดิษฐเพื่อแกปญหา ผลที่ไดจาก
การทดสอบและประเมินผลอาจถูกนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาช้ินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทดสอบ
และประเมินผลสามารถเกิดขึ้นไดหลายคร้ังในกระบวนการแกปญหา ขั้นตอนที่ 7 ขั้นนําเสนอผลงาน การนําเสนอ
ผลงานเปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการนําเสนอขั้นตอนการประดิษฐช้ินงานต้ังแต
ขั้นกําหนดปญหา ขั้นรวบรวมขอมูล ขั้นออกแบบ ขั้นบูรณาการ ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผลงานและปรับปรุงช้ินงาน
เพื่อใหเปนแนวทางในการประดิษฐช้ินงานคร้ังตอไปและสําหรับผูที่สนใจในการประดิษฐช้ินงาน การจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษาทําใหผูเรียนสามารถสรางสรรคงานจากความคิดสรางสรรคผานกระบวนการตางๆ ไดอยางคลองแคลว
ชํานาญและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนแนวทางในการนําไปสูการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สอดคลองกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีศักยภาพในการสงเสริมการเรียนรู การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรคการแกไข
ปญหา การคิดวิเคราะหและการสืบเสาะหาความรูตลอดจนนําไปสูการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และยังสามารถ
นําสะเต็มศึกษาไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ เชน วิชาศิลปะ เปนการชวยใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความคิดของผูเรียนได
มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการอีกทั้งควรสอดแทรกในเร่ืองของความประหยัดในการใชวัสดุอุปกรณในการ
ทํางานประดิษฐ และควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียน เกง ดี มีสุข และมีจิตสาธารณะ 
 ความรูความเขาใจเร่ืองงานประดิษฐของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ณัฏชยานันต  เกตุศรีศักดา และคณะ (2559) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เปนการสอนที่ให
นักเรียนไดลงมือกระทําอยางกระตือรือรนและไดผลงานออกมาโดยการใชกระบวนการตางๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนไดเรียนรูจากการวางแผนทํากิจกรรมสืบคน การคิดตางๆ เชน การแกปญหา การคิดสรางสรรค การคิดใน
ระดับตางๆ และลงมือทํากิจกรรมเปนการบูรณาการความรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 
เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนที่เนนในการแกไขปญหา ความคิดสรางสรรค การส่ือสาร การเปนผูนําและการทํางาน
รวมกับผูอื่นในการบูรณาการสะเต็มกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเร่ืองงานประดิษฐโดยผานขั้นตอนในการ
ทํางาน คือ 1) การระบุ 2) การรวบรวมขอมูล 3) การออกแบบ 4) การบูรณาการ 5) การดําเนินงาน 6) การประเมินผล
และปรับปรุง และ 7) การนําเสนอผลงาน ขั้นตอนทั้ง 7 มีการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตรในการจําแนกประเภทของ
วัสดุที่ใชในการประดิษฐช้ินงาน วิชาคณิตศาสตรในการคํานวณคาใชจายผานการทําบัญชีรายรับรายจาย ใชเทคโนโลยี
ในการหาขอมูลตางๆ ในการทํางานประดิษฐ วิศวกรรมศาสตรเปนการออกแบบช้ินงานกอนที่จะนํามาประดิษฐ 
ขั้นตอนเหลานี้จะเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูงานจากวัสดุอุปกรณจริงมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ขั้นตอนผานกระบวนการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหการสรางสรรคถายทอดออกมาเปนผลงานที่มีความแปลก
ใหมและสามารถแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหงานมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และยังเนนกระบวนการทํางานและ
การจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบงานและการทํางานอยางมีกลยุทธ โดยใช
กระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งการ
สรางพัฒนา ผลิตภัณฑ หรือวิธีการใหม มีทักษะในการสรางของเลน ของใชอยางงาย โดยครูผูสอนสามารถนําส่ือการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การใชวีดีโอ การจําลองสถานการณจริง power point มาประกอบกับการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยผานขั้นตอน กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง 2 มิติ ลงมือสราง ประเมินผล และนําเสนอผลงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถ
นําการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐ ไปใชกับนักเรียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 โดยเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับระดับช้ันนั้นๆ ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะกับชวงวัย เพราะผูเรียนแตละชวงวัยมี
การเรียนรูที่ตางกัน เพราะฉะนั้นจึงควรเลือกกิจกรรม และวิธีการสอนที่ เหมาะสมเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เร่ืองงานประดิษฐจากการจัดการเรียนรูแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดีมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ  ละครรํา (2551) ไดทําการ
วิจัย เร่ือง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง งาน
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ประดิษฐจากเกล็ดปลา ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีพฤติกรรมการทํางานระหวางเรียนของนักเรียน อยูในระดับดีมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐ ไดมีการประเมินพฤติกรรมการทํางานของ
นักเรียนโดยครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนวามีลักษณะพฤติกรรมการทํางานตรงตามที่กําหนดไวตามเกณฑและ
ทําการแจงเกณฑการใหคะแนนใหนักเรียนทราบในช่ัวโมงแรกของการจัดการเรียนการสอน คือ ใหความรวมมือในการ
ทํางาน มีอุปกรณในการทํางานครบ ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณสถานที ่ต้ังใจทํางานอยางมีสมาธิ ตรวจสอบผลงาน
ของตนเอง สงงานตรงเวลา มีน้ําใจแบงปนส่ิงของใหเพื่อน ผลงานมีความสะอาด เขาหองเรียนตรงเวลาใชวัสดุในการ
ทํางานอยางประหยัด ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแสดงความคิดเห็นในผลงานของเพื่อนและแกไขงานที่บกพรองใหดีขึ้น 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเร่ืองงานประดิษฐ สงผลใหนักเรียนไดใชความรูและประสบการณ ปฏิบัติ
ช้ินงานตามความสามารถและความคิดสรางสรรคของตนเอง ผูเรียนไดระบุปญหาในการทํางานประดิษฐดวยตนเอง 
ศึกษาหาความรู จากแหลงความรูตางๆ ดวยตนเอง ออกแบบช้ินงานดวยความคิดสรางสรรค เห็นคุณคาของ
กระบวนการแกปญหา และทําใหนักเรียนสรางสรรคผลงานที่เปนของนักเรียน ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูที่มุง
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู เกิดความคงทนและ
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ เชน ศิลปะ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย เปนตน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย 
  2. ควรใชส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน การใชวีดีโอ การจําลองสถานการณจริง power 
point มาประกอบกับการจัดการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรทําการวิจัยพัฒนาวิธีการสอนงานประดิษฐ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEAM คือการ
เติมศิลปะลงไปใน STEM เพราะศิลปะเปนการชวยใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความคิดผูเรียนไดมีความคิดสรางสรรค 
และจินตนาการ 
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NBUE075: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจดัการเรียนรูแบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN SCIENCE, ABOUT “FORCE AND MOTION” 
OF THE STUDENTS IN PHATHOMSUKSA 3 BY USING STEM EDUCATION IN TEACHING. 
 
เอมวดี  บุตรดี 1   ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและ
การเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) และศึกษา
เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 37 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 
3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.90 และแบบวัด
เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จํานวน 31 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.90 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีคะแนน
ผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป นอกจากนี้เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร, เจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร และสะเต็มศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare learning achievement in science 
about “Force and Motion” of the students in Prathomsuksa 3 by using STEM Education and to study the 
students’ attitudes towards learning science by STEM Education The sample group was 37 students in 
Prathomsuksa 3, Phraharuthai Donmuang school. Research instruments used in this study were 3 
instruction plans, 40 items of achievement test in science about “Force and Motion”, were multiple 
choices test which reliability was 0.90 and 31 items of students’ attitude test towards learning science by 
STEM Education which reliability was 0.84. The statistics for analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation and t-test for Dependent Samples. 
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 The results of the research were as follows: The Learning achievement in science about “Force 
and Motion” of the students in Prathomsuksa 3 after teaching by using STEM Education was higher than 
good rate. All students passed the criterion provided. After learning science about “Force and Motion” by 
STEM Education, the learning achievement of students in Prathomsuksa 3 were higher than before learning 
by using STEM Education at the .05 level of significance. Students’ attitudes towards learning science by 
using STEM Education were higher than good rate. 
 
Keywords: Learning achievement in science, Attitude towards learning science and STEM Education 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แนวทางในการจัดการศึกษา กรมวิชาการระบุวาการจัดการศึกษาจําเปนตองจัดการศึกษาใหเปนตาม
แนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตร 24 การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนตองฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
และประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อไปสูเปาหมายของการเปนคนเกงดีและมีความสุข ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะการบวนการคิด รูจักวิเคราะหและพัฒนาศักยภาพ ของ
ตนเองอยางเต็มที ่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร ที่เนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและ
สรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน (กรมวิชาการ. 
2545: 11) 
 กระบวนการจัดการเรียนรูควรมุงเนนใหมีการพัฒนาผูเ รียนใหมีทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดวย Core Subjects and 21st ซ่ึงเปนความรูในวิชาหลักและเนื้อหา ประเด็นที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 
ไดแก ภาษาอังกฤษ การอาน ศิลปะในการใชภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปะ 
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและการปกครอง, Learning and innovation Skills ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ไดแก ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมการคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา การส่ือสารและการรวมมือ, 
Information, Media and Technology Skills ไดแก การรูเทาทันสารสนเทศ การรูเทาทันส่ือ การรูเทาทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ Life and Career Skills ไดแก ทักษะชีวิตและการทํางาน (The Partnership for 21st Century Skills, 
2009) มากกวาการสอนที่มุงเนนเนื้อหา (พรทิพย  ศิริภัทราชัย. 2556) จุดมุงหมายสําหรับการสอนวิทยาศาสตร คือ 
การสอนใหผูเรียนสามารถใชกระบวนการคิดดวยตนเองไดและชวยใหผูเรียนเกิดทักษะที่สําคัญ โดยเนนใหผูเรียน
สามารถต้ังสมมติฐานไดและสามารถจัดการขอมูลตางๆ ดวยทักษะการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนขยาย
แนวความคิดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได และเช่ือมโยงขอมูลเหลานั้นเพื่ออธิบายโดยภาพรวมของปรากฏการณใดๆ 
ไดอยางมีเหตุผล (สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ. 2551: 28) จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญชอบปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง แตไมสามารถที่จะใชทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะกระบวนการขั้น บูรณาการ
ซ่ึงประกอบดวย ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการใหกับนักเรียน เนื่องจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการเปนทักษะ
สําคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดที่ซับซอนมากขึ้น (กวิน  เช่ือมกลาง. 2556) 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นเปนที่ทราบกันดีวากําลังประสบปญหาเปนอยางมาก ซ่ึงจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนการสอบ O-Net ที่จัดโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือสมศ., การทดสอบ Program for International Student 
Assessment หรือ PISA, จากผลการประเมินที่ปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ตางก็พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยสวนใหญโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ยังไมดีเทาที่ควร ผูเรียน
ขาดทักษะการคิด การสอนในปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรูความจํามากๆ เพื่อใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียน
ไดเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ไมมีการเช่ือมโยงความรูที่มีไปใชในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน ดังนั้น หนวยงานที่
เก่ียวของจําเปนตองแกปญหาอยางเรงดวน เพื่อเตรียมคนไทย รุนใหมใหมีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 
สรางเศรษฐกิจ และสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ตอไป 
(พรทิพย  ศิริภัทราชัย. 2556) ผลจากการทดสอบความรูและทักษะดานการอาน วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรโดย 
PISA และ TIMSS แสดงใหเห็นวาเยาวชนไทยมีคะแนนดอยกวาเยาวชนอีกหลายประเทศ ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากการ
เรียนแบบทองจํา แตขาดทักษะในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห (มนตรี  จุฬาวันทล. 2556) ครูไทยจําเปนตองมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน เนนใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด 
 การจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการหลักการสะเต็มศึกษาเขาไปในหลักสูตรหรืออาจนํามาใช เพียงบางสวน
ของเนื้อหาวิชาก็นับวาไดมีการผสมผสานการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนไดมีสวนรวมในการลงมือ
ปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการเรียนรู ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
(สนธิ  พลชัยยา. 2557) สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เปนคํายอมาจากวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) เปนการจัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการ
ระหวางสาขาวิชาใหมีความเช่ือมโยงกับชีวิตจริงในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในช้ันเรียนกับบริบทโลกของความเปนจริงเกิดทักษะสําคัญ
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมและการนํามาซ่ึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ หรือนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผูอํานวยการ สสวท. (สสวท. 2556: online) เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) วา “…แนวคิดในเร่ืองสะเต็มศึกษานั้น
เปนกระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตรที่นํามาเช่ือมโยงในกระบวนการเรียนรู การสรางสรรคผลงานหรือช้ินงาน
จากการคิดคน การแกปญหาการคิดวิเคราะหซ่ึงสามารถเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนโดยนําส่ิงที่เรียนรูในระบบ
โรงเรียนไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพได...” (อภิสิทธิ์  ธงไชย. 2556: 35) หลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนรูที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรเขาดวยกัน หรือที่เรียกวา 
“สะเต็มศึกษา” มีเปาหมายสําคัญเพื่อนําผูเรียนไปสูการคิดแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ นอกจากนี้ยัง
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ชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนในหองเรียนเขากับการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง 
นอกจากนี้การจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เนนใหความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ
คณิตศาสตรอยางเทาเทียมกันหรือ STEM Education ยังเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอการเตรียมคนไทย
รุนใหมในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้ที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถที่จะดํารงชีวิต
ไดดีในศตวรรษที ่21 สามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงทั้งดานความรู ทักษะการคิดและทักษะอื่นๆ มาใชใน
การแกปญหา คนควา สรางและพัฒนาคิดคนส่ิงตางๆ ในโลกปจจุบัน การเนนความเขาใจอยางลึกซ้ึง การมีสวนรวม
ของผูเรียนกับขอมูลเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี การสรางความยืดหยุนในเนื้อหาวิชา ความทาทาย ความสรางสรรค 
ความแปลกใหม และการแกปญหาในโลกอนาคตไดอยางแทจริง (สนธิ พลชัยยา. 2557) และจากการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษามีผลการเรียน ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอการเรียนดีขึ้น ผูวิจัยจึงเห็นวาการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ผานการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร จะสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งสามารถนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมทําใหผูเรียนสนุกสนาน และไมเบื่อหนายในการเรียนดังที ่พลศักด์ิ  แสงพรมศรี (2558) ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงและเจตคติตอการเรียนเคมีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงและเจตคติตอการเรียนเคมีสูงกวา
การเรียนรูแบบปกติ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ คะนึงนิจ  จันทรมณี (2557) ที่ไดทําวิจัยโดยการ
นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM โดยใชหุนยนตบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมโดยใชหุนยนต ชวยเสริมและฝก
สมาธิ โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เรียนชาและกลุมนักเรียนที่ไมคอยสนใจเรียน ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดีขึ้น 
และจากงานวิจัยของ พรรณี  อุดมโภชน, อภิษฐา  จันทรประเสริฐ และวิรัญญา  แกววัฒนะ (2554) ที่ศึกษาแนวคิด
เร่ือง พอลิเมอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนสวนใหญมีแนวคิดเร่ือง มลพิษจากการใชพอลิเมอร 
ในระดับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวนในเร่ือง
ความหมายของพอลิเมอร มอนอเมอร และเร่ืองเทคโนโลยีเก่ียวกับพอลิเมอร (รักษพล  ธนานุวงศ. 2556) 
 จากสภาพที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการเนื้อหาความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรรวมเขาดวยกัน ซ่ึงอาศัยการบูรณาการ
แบบสอดแทรก (Infusion Integration) โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกับชีวิตจริง เพื่อใหมีลักษณะกลมกลืน
เปนหัวเร่ือง (theme) โดยผูสอนนําวิชาอื่นๆ ของสะเต็ม (STEM) มาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตรในเร่ือง แรงและการ
เคล่ือนที ่โดยผานกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการแกปญหาและทักษะการส่ือสาร ซ่ึงทักษะดังกลาวนี้เปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่
ผูเรียนพึงมี มุงผลใหผูเรียนเห็นความสําคัญและนําความรูในแขนงวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนานวัตกรรมใหสอดคลองกับสถานการณของปจจุบัน ซ่ึงมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูดังนี้ 
  1. การระบุปญหา (Identify a Challenge) 
  2. การคนหาแนวคิดที่เก่ียวของ (Explore Ideas) 
  3. การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) 
  4. การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) 
  5. การนําเสนอผลลัพธ (Present the Solution) 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ หมายถึง ความรู ความสามารถ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เก่ียวกับเนื้อหาในการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อันจะสงผลใหนักเรียนบรรลุตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ซ่ึงวัดไดจากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง ความคิดเห็นและ
ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่ือในการจัดการเรียนการ
สอน ครูผูสอน เนื้อหาและประโยชนที่ไดรับจากการเรียน หลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ซ่ึงวัดจากผลคะแนนผลการตอบแบบวัดเจตคติ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 
และ 1 ซ่ึงหมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง ตามลําดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 เกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง คะแนนขั้นตํ่าที่จะยอมรับไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซ่ึงวิเคราะหไดจากคะแนนผลการทดสอบหลังเรียน มาคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑการตัดสินผลการ
เรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา: 126) 
  คะแนนรอยละ 80-100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก 
  คะแนนรอยละ 70-79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี 
  คะแนนรอยละ 60-69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับพอใช 
  คะแนนรอยละ 50-59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับผานเกณฑ 
  คะแนนตํ่ากวารอยละ 50 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ 
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ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูในการประยุกตวิธีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับ
การสอนวิชาอื่นตอไป 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวจัิย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 195 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน 37 คน ซ่ึงไดมาจาก
การสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง  
แรงและการเคล่ือนที่ 
- เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 
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   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและ
การเคล่ือนที่ และเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ือง แรง
และการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง 
แรงและการเคล่ือนที่ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตรแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 
ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 
ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ไมนอยกวารอยละ 80) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จาก
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน ปรากฏ 
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรง

และการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
33-40 80-100 ดีมาก 4 10.81 34.00 0.71 
25-32 70-79 ดี 33 89.19 27.76 1.71 
17-24 60-69 ปานกลาง - - - - 
9-16 50-59 ปรับปรุง - - - - 
0-8 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ - - - - 

รวม 37 100   
 
 จากตาราง 1 พบวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 33-40 
คะแนน อยูในเกณฑ 90-100 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.81 คาเฉล่ียเทากับ 34 สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 0.71 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 25-32 คะแนน อยูในเกณฑ 75-89 ซ่ึงอยูในระดับดี มีจํานวน 
33 คน คิดเปนรอยละ 89.19 คาเฉล่ียเทากับ 27.76 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X  S.D. t Sig 
กอนเรียน 4 27 14.68 4.83 22.11* .00 
หลังเรียน 25 35 28.57 2.67   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีคะแนนตํ่าสุด 4 คะแนน คะแนนสูงสุด 27 คะแนน คาเฉล่ีย 14.68และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.83 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนตํ่าสุด 25 
คะแนน คะแนนสูงสุด 35 คะแนน คาเฉล่ีย 28.57และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 22.11) 
 
 เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิทยาศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) อยูในระดับดีขึ้นไป ปรากฏ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรง

และการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
137-170 80-100 ดีมาก 20 56.76 145.85 4.71 
103-136 70-79 ดี 17 43.24 123.18 11.66 
69-102 60-69 ปานกลาง - - - - 
35-68 50-59 ไมดี - - - - 
0-34 0-49 ไมดีเลย     

รวม 37 100   
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 จากตาราง 3 พบวา การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 137-170 
คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 56.76 คาเฉล่ียเทากับ 145.85 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.71 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 103-136 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซ่ึงอยู
ในระดับดี มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 43.24 คาเฉล่ียเทากับ 123.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.66 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 
ของนักเรียนทั้งหมด สูงกวาสมมติฐานที่ไดต้ังไวผานเกณฑรอยละ 80 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มีลักษณะที่ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนจึงอยากเขามามีสวนในการ
ทํากิจกรรม ผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รูจักคิด วิเคราะห ในส่ิงที่เปนขอมูล และรูจักที่จะแสวงหาขอมูล
จากแหลงการเรียนรูอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถคิดและตัดสินใจในการแกปญหา ประยุกตใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 
ซ่ึงสอดคลองกับ มนตรี  จุฬาวัฒนทล (2556) ไดกลาววา สะเต็มศึกษา เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในทุกระดับช้ัน โดยไมเนนเพียงการทองจําสูตรเพียงอยางเดียว แตสะเต็มศึกษาจะฝกให
ผูเรียนรูจักคิด การต้ังคําถาม แกปญหาและสรางทักษะการหาขอมูลและการวิเคราะหขอคนพบใหมๆ ทําใหผูเรียนรูจัก
นําองคความรูจากวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสาขาตางๆ มาบูรณาการกันเพื่อมุงแกปญหาสําคัญๆ ที่พบในชีวิตจริง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กวิน  เช่ือมกลาง (2556) ที่กลาวไววา กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
จุดมุงหมายหลักเพื่อเสริมสรางทักษะและกระบวนการในการประยุกตใชองคความรูตางๆ เพื่อแกปญหา และใหนักเรียน
สามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดเรียนในช้ันเรียนกับนวัตกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันได เชนเดียวผลงานวิจัยของ พลศักด์ิ  
แสงพรมศรี (2558) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และเจตคติ
ตอการเรียนเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และ
เจตคติตอการเรียนเคมีสูงกวาการเรียนรูแบบปกติ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ คะนึงนิจ  จันทรมณี 
(2557) ที่ไดทําวิจัยโดยการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM โดยใชหุนยนตบูรณาการในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรม
โดยใชหุนยนตชวยเสริมและฝกสมาธิ โดยเฉพาะในกลุมนักเรียนที่เรียนชาและกลุมนักเรียนที่ไมคอยสนใจเรียนให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมดีขึน้ เชนเดียวกับเดียรนา (พลศักด์ิ  แสงพรมศรี. 2558: 41; อางอิงจาก Diana. 2012) 
ที่พบวาการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM ในการใหนักเรียนไดทําโครงงาน สงผลทําใหนักเรียนสามารถถายโอน
ความรู และทักษะสูการแกปญหาในชีวิตจริงและประยุกตใชกับปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้นได และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรรณา  รุงลักษมีศรี (2551: 62-76) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรและคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
ผสมผสานเฉล่ียสูงกวากลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนบูรณาการดานเนื้อหาวิชาเขารวมกันกับ
หลักการและทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ และการแกปญหา มาบูรณารวมกันกับทางวิศวกรรม และเทคโนโลยี 
สงเสริมทําใหนักเรียนไดเรียนรูและกอใหเกิดทักษะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณหลากหลายที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนเปนกลุม ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการรวมทํากิจกรรม นักเรียน
มีความกระตือรือรนในการรวมแสดงความคิดเห็น เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางที่ทํากิจกรรมสมาชิกแตละคนในกลุม
จะระดมความคิดเพื่อแกปญหา และสามารถสรางสรรคผลงานออกมาไดจนสําเร็จ การจัดการเรียนรูดังกลาวสงผลให
นักเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาและขอจํากัด
ของสถานการณ สามารถหาแนวทางในการแกปญหา รวมทั้งหาแนวทางในการทดสอบและประเมินผล และสามารถ
นําเสนอผลลัพธไดเปนอยางดี โดยผูวิจัยได ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
โดยผูสอนเปนเพียงผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน คือ การคอยใหคําแนะนํา และจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดคิดและสํารวจและสรางความรูดวยตนเองและบูรณาการ 
ส่ิงตางๆ ที่ไดเรียนรูมาเขาดวยกัน ซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ นิตยา  
ภูผาบาง (2559) ที่ไดศึกษาการใชกิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง พลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลังเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่2 ผลจากการใชกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เร่ือง พลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลัง พบวา การจัดการเรียนรูดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาและขอจํากัดของสถานการณ สามารถหา
แนวทางในการแกปญหา รวมทั้งหาแนวทางในการทดสอบและประเมินผล และสามารถนําเสนอผลลัพธไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้นักเรียนยังไดฝกฝนและพัฒนาทักษะหลายดาน เชน ทักษะการคิด ทักษะการคนควา ทักษะกระบวนการกลุม 
การทํางานอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการใหสูงขึ้น สอดคลอง
กับ จํารัส  อินทลาภาพร และคณะ (2558) ที่กลาววา ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวย
ตนเองกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนการทดลองนํารองกอนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงใหแก
ผูเรียน เพื่อศึกษาความเปนไปไดของผลการปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงจะชวยใหผูสอนมีความเขาใจลึกซ้ึงในการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ สุพัตรา  โคตะวงค (2559: 106-108) กิจกรรมการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุยแกนส ผูเรียนมีทักษะการทางานเปนทีม
สูงขึ้นตามลําดับ วงรอบที ่1 รอยละของคะแนนเฉล่ีย เทากับ 53.67 วงรอบที่ 2 รอยละของคะแนนเฉล่ียเทากับ 63.33 
และวงรอบที ่3 มีรอยละของคะแนนเฉล่ียเทากับ 80.33 ผูเรียนมีผลการประเมินทักษะการทางานเปนทีมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการทางานเปนทีมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พลศักด์ิ  แสงพรมศรี (2558) พบวานกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองงานวิจัยของ นัสรินทร  
บือซา (2557) ที่พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ชีววิทยา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
  3. เจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเม่ือพิจารณาดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่ือในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอน เนื้อหาและประโยชนที่ไดรับ การจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเอง เพราะการ
เรียนวิทยาศาสตรโดยทั่วไป จะเนนการเรียนที่ใหสอนแบบบรรยายและใหทองจําตามเนื้อหาในบทเรียน แตการเรียน
แบบสะเต็มศึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในทุกขั้นตอนนักเรียนสามารถเรียนรูตาม
ความสนใจของนักเรียน และผูสอนจัดการเรียนรูโดยเช่ือมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับประเด็นปญหาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนเช่ือมโยงความรูกับประเด็นปญหาสังคม นําไปสูการสรางองคความรูใหมๆ ในการนําความรู 
ในหองเรียนไปใชจริงในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้นักเรียนยังสะทอนความคิดเห็นในดานการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติม คือ อยากใหมีการทดลองเยอะๆ เชน การทดลองเก่ียวกับเร่ืองการตานแรงดึงดูดที่ทําใหลูกโปงตกถึงพื้นชา 
การทดลองที่เก่ียวกับภูเขาไฟระเบิด และการทดลอง เร่ือง ดวงดาวและอวกาศ สวนดานครูผูสอน นักเรียนไดสะทอน
ความคิดเห็นไววาครูผูสอนสามารถอธิบายใหเขาใจในเนื้อหาไดงาย มีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม ทําใหเนื้อหาที่ไดเรียน
ไมนาเบื่อ มีความสนุกสนาน นาสนใจ และเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึงซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พลศักด์ิ  
แสงพรมศรี (2558: บทคัดยอ) ที่ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอการเรียน
วิชาเคมี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกันกับงานวิจัยของ กวิน  เช่ือมกลาง 
(2556) ที่กลาวไววา กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามีจุดมุงหมายหลักเพื่อเสริมสรางทักษะและ
กระบวนการในการประยุกตใชองคความรูตางๆ เพื่อแกปญหา และใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดเรียนในช้ัน
เรียนกับนวัตกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษายังเปนกิจกรรมที่
ชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นัสรินทร  บือซา (2557: บทคัดยอ) พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับมาก 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ครูผูสอนควรปรับเปล่ียนกลุมนักเรียนทุกคร้ังในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจมากขึ้นและไมเกิดความเบื่อหนายในขณะการจัดการเรียนรู 
 2. ครูผูสอนควรนําส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและอยากเรียนมากขึ้น 
 3. ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน โดยใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผล
การทดลองของกลุม รวมทั้งแนวทางในการนําการแกปญหาที่เกิดจากการทดลอง วิธีการแกปญหาของกลุมใหนักเรียน
กลุมอื่นๆ ไดรับฟงและซักถาม โตแยง ซ่ึงจะเปนการฝกใหนักเรียนไดรับฟงและยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับนักเรียนในระดับช้ันอื่น 
หรือในเนื้อหาอื่นๆ 
 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน ทักษะการใชตัวเลข ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการทดลอง 
 3. ควรวิจัยและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยความรวมมือกันของครูในรายวิชา
อื่นๆ ในการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายตอการเรียนรูของผูเรียน 
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NBUE076: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
THE STUDY OF SCIENCE SCHOLASTIC ACHIEVEMENT ON ‘SUBSTANCES AND 
PROPERTIES’ OF PRATOMSUKSA 4 STUDENTS THROUGH THE STEM EDUCATION 
LEARNING MANAGEMENT. 
 
ณัฐปภัสร  เจือจันทร 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สารและ
สมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทับทอง แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 21 คน ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร จํานวน 10 แผน สอน 16 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานความรูความเขาใจ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .89 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .80 และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร จํานวน 6 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบ Wilcoxon Signe Rank Test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 85.64) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานความรูความเขาใจโดยรวมอยูในระดับดี ( X = 20.24) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยูในระดับ
ดีเย่ียม ( X = 89.38) และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก ( X = 7.71) 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร และดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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Abstract 
 This research aimed to study and to compare the science learning achievement on ‘Substances 
and Properties’ of Pratomsuksa 4 students between pretest and posttest through the STEM education 
learning management. The samples were 21 students who studied in a class of Pratomsuksa 4 from 
TabThong School in Jankasem Jatujak district in Bangkok by simple random sampling. The research 
instruments were the STEM education learning management plans in science on ‘Substance and 
properties’. Ten lesson plans were prepared for sixteen hours. The consisted of learning achievement test 
on comprehension aspect with the reliability equaled .89, the scientific process with the reliability equaled 
.80 and 6 items of the attitude test towards the science. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and statistics Wilcoxon signe rank test dependent samples. 
 The research results were revealed that: 
 1. The science scholastic achievement on ‘Substances and Properties’ of Pratomsuksa 4 
students through the STEM education learning management in the overall were at a good level ( X = 
85.64). Separate in each aspect showed that in comprehensive aspect was at a good level ( X = 20.24), 
in scientific process was in the excellent level ( X = 89.38), and in the attitude towards the science was in 
the excellent level ( X = 7.71). 
 2. Pratomsuksa 4 students through the STEM education learning management, the achievement 
on comprehensive aspect and scientific process aspect after using was higher at the statistically 
significance level of .05. 
 
Keywords: STEM education, Science scholastic achievement 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินการพัฒนาและจัดทําคูมือการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง โดยรวบรวม
เนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหารวมไปถึงรูปภาพใหมีความทันสมัยนาเรียนรูและสอดคลองกับการเรียนรูในทศวรรษที่ 21 มีการ
กําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาเด็กไทยใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาในชีวิตประจําวัน ทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถสรางนวัตกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนฐานในการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มองเห็นเสนทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีความสามารถ
ระดับนานาชาติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทุกชวงช้ันเพิ่มขึ้น (สสวท. 2558: 1-2) 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนจะมุงเนน
ใหผูเรียนมีองคความรู เกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแกปญหา สามารถออกแบบการทดลองดวยการ
ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถสรางนวัตกรรมหรือสรางสรรคช้ินงาน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูมาใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวันได โดยใชเนื้อหาความรูที่หลากหลายวิชาในการคล่ีคลายปญหาที่เกิดขึ้น พรอมทั้งมีสมรรถนะทักษะ
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และความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน กิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนเปนผูลงมือกระทําและฝกคิดดวยตนเอง ครูผูสอนควรทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดศึกษาดวยตนเองมากกวาที่จะเปนผูบอกเลาใหนักเรียนไดจดจําเร่ืองราวหรือเนื้อหา เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนการสอบ O-net  
ที่จัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตํ่ากวาเกณฑ หรือการทดสอบ Program for International Student Assessment หรือ PISA พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนยังไมดีเทาที่ควร (สทศ. 2560: ออนไลน) ซ่ึงตองพัฒนาโดยการหาเทคนิคการสอนมาใชในการจัดการเรียน
การสอน โดยมีผลการวิจัยของ พัทธมน  นามปวน และคณะ (2557: บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุและสมบัติของ
วัสดุแบบสะเต็มศึกษาเทากับ 0.6655 ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 66.55 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 สะเต็มศึกษา (STEM education) เปนการตอยอดหลักสูตรโดยการบูรณาการการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพได เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทาทายความคิดของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นและความเขาใจที่สอดคลองกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา (สสวท. 2558: 1-2) ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนากระบวนการ หรือผลิตนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้ง
วิชาทั้งส่ีเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางมากในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความม่ันคงของประเทศ และชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถที่จะดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรูตามแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน 
1) ขั้นระบุปญหาหรือสถานการณ 2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 3) ขั้นออกแบบวิธีแกปญหา 4) ขั้นวางแผน
และพัฒนาดําเนินแกปญหา 5) ขั้นการทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและแกไขช้ินงานหรือวิธีแกปญหา และ 6) ขั้น
นําเสนอผลลัพธหรือวิธีการแกปญหา การจัดการเรียนรูตามแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เหมาะที่จะนํามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร จึงไดมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและ
สมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
โรงเรียนทับทอง เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเนนใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู
เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไดลงมือปฏิบัติจริง 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดใชกระบวนการการคิดแกปญหา คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหและผลิตช้ินงานอยางเปนอิสระ
สามารถแกปญหาจากการเรียนรูผานปญหาที่พบและตองแกไขจนเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 อยางมี
ประสิทธิภาพได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ดวยวิธีการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยูในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนทับทอง 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนทับทอง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 21 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม 

เจตคติทางวิทยาศาสตร 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศกึษา  
(STEM Education) มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา 
ขั้นที่ 2 ขั้นคนหาแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 
ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีแกปญหา 
ขั้นที่ 4 ขั้นการวางแผนและพัฒนาดําเนินแกปญหา 
ขั้นที่ 5 ขั้นการทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและแกไข
ช้ินงานหรือวิธีแกปญหา 
ขั้นที่ 6 ขั้นนําเสนอผลลัพธหรือวิธีการแกปญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารและสมบัติของ
สาร 

1. ความรูความเขาใจเร่ือง สารและสมบัติ
ของสาร 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
    3.2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับเร่ือง สารและสมบัติของสาร 
    3.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    3.2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวจัิย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ืองสารและสมบัติของสาร มีการ
จัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน 1) ขั้นระบุปญหาหรือสถานการณ 2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 3) ขั้นออกแบบ
วิธีแกปญหา 4) ขั้นวางแผนและพัฒนาดําเนินแกปญหา 5) ขั้นการทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและแกไขช้ินงานหรือ
วิธีแกปญหา และ 6) ขั้นนําเสนอผลลัพธหรือวิธีการแกปญหา จํานวน 10 แผน ระยะเวลา 16 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจ เปนขอสอบแบบปรนัย อิงกับมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด เร่ืองสารและสมบัติของสาร โดยขอคําถามมีคาความยากระหวาง .27-.80 และมีคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 
.24-.79 และมีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ .89 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนขอสอบแบบอัตนัย 
อิงกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด เร่ืองสารและสมบัติของสาร มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .80 
 4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร เปนแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน มีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 
 
การทดลอง 
 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 
 เม่ือ T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
  X หมายถึง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (Treatment) 
  T2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 
ผลการศกึษา 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4/1 นําเสนอผลการวิเคราะห ดังแสดงในตาราง 1-4 ดังนี ้
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานความรู
ความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) จําแนกตามเกณฑ ดังนี้ 

 
เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
80-100 ดีเย่ียม 26-30 1 4.76 27.00 0.00 
75-79 ดีมาก 24-25 1 4.76 25.00 0.00 
70-74 ดี 20-23 9 42.86 21.56 1.01 
65-69 คอนขางดี 18-19 7 33.33 18.43 0.53 
60-64 ปานกลาง 17 2 9.52 17.00 0.00 
55-59 พอใช 16 1 4.76 18.00 0.00 
50-54 ผานเกณฑ 15 - - - - 
ตํ่ากวา 50 ไมผานเกณฑ ตํ่ากวา 15 - - - - 
เฉล่ียรวม   21 69.43 20.83 1.55 

 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจ เร่ืองสารและสมบัติ
ของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยรวมอยูในระดับดี 
( X = 20.83) ซ่ึงมีนักเรียนอยูในระดับดีเย่ียม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 อยูในระดับดีมาก จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 4.76 และอยูในระดับดี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.86 
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) จําแนกตามเกณฑ ดังนี้ 

 
เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
80-100 ดีเย่ียม 96-100 1 4.76 96.00 0.00 
70-79 ดีมาก 86-95 19 90.48 89.96 3.28 
60-69 ดี 76-85 1 4.76 72.00 0.00 
51-59 พอใช 66-75 - 0.00 - - 
0-50 ปรับปรุง 0-65 - 0.00 - - 
รวม   21 100.00 89.38 3.28 

 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เร่ือง
สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยรวม
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อยูในระดับดีเย่ียม ( X = 89.38) ซ่ึงนักเรียนอยูในระดับดีเย่ียมจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 และอยูในระดับดี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) จําแนกตามรายทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ทักษะการสังเกต 9.86 0.36 ดีมาก 
2. ทักษะการลงความคิดเห็น 9.24 0.94 ดีมาก 
3. ทักษะการพยากรณ 9.52 0.87 ดีมาก 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส 9.33 1.68 ดีมาก 
5. ทักษะการจัดจําแนกประเภท 9.67 1.15 ดีมาก 
6. ทักษะการต้ังสมมติฐาน 9.00 1.48 ดีมาก 
7. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 8.95 1.36 ดี 
8. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 6.62 1.86 ปานกลาง 
9. ทักษะการทดลอง 6.43 1.99 ปานกลาง 
10. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 9.24 1.34 ดีมาก 
11. ทักษะการวัด 9.38 1.16 ดีมาก 
12. ทักษะการใชตัวเลข 9.52 0.98 ดีมาก 
13. ทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 9.43 0.68 ดีมาก 

รวม 8.94 1.22 ดีมาก 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เร่ือง
สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 8.94) โดยมีทักษะการสังเกต ทักษะการลงความคิดเห็น ทักษะการพยากรณ ทักษะ
ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส ทักษะการจัดจําแนกประเภท ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป ทักษะการวัด ทักษะการใชตัวเลข และทักษะการจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล ที่อยูในระดับ
ดีมาก ( X =9.86, 9.24, 9.52, 9.33, 9.67, 9.00, 9.24, 9.38, 9.52, 9.43 ตามลําดับ) สวนทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร อยูในระดับดี ( X = 8.95) และทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง อยูในระดับปานกลาง 
( X = 6.62, 6.43) 
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ตาราง 4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 
เจตคติทางวิทยาศาสตร X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความอยากรูอยากเห็น 8.05 0.80 ดีมาก 
2. ความมีเหตุผล 7.14 1.11 ดีมาก 
3. ความอดทนและเพียรพยายาม 7.29 1.31 ดีมาก 
4. ความซ่ือสัตยและมีใจเปนกลาง 7.43 1.16 ดีมาก 
5. ความมีระเบียบรอบคอบ 8.10 0.70 ดีมาก 
6. ความมีใจกวาง 8.29 0.78 ดีมาก 

รวม 7.71 0.98 ดีมาก 
 
 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 7.71) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรอยูในระดับดีมากทุกขอ 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 5-7 ดังนี ้
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจ เร่ืองสารและสมบัติของ

สาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

 
ระยะเวลา X  S.D. di Sig. 

กอนเรียน 12.95 5.18 11.28 0.00 
หลังเรียน 20.24 2.79   

 
 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรูความเขาใจ เร่ืองสารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 (p < .05) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและ
สมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เร่ืองสาร
และสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 
ระยะเวลา X  S.D. di Sig. 

กอนเรียน 79.27 10.11 10.50 0.00 
หลังเรียน 89.38 5.31   

 
 จากตาราง 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองสาร
และสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษากอนเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 79.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10.11 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 89.38 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.31 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของ
สาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนรายทักษะ ดังตาราง 7 
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติ

ของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา (STEM Education) จําแนกตามรายทักษะ 

 
ทักษะทางวิทยาศาสตร ระยะเวลา X  S.D. di 

ทักษะการสังเกต กอนเรียน 8.43 1.91 1.43 
 หลังเรียน 9.86 0.36  
ทักษะการลงความคิดเห็น กอนเรียน 8.24 1.89 1.00 
 หลังเรียน 9.24 0.94  
ทักษะการพยากรณ กอนเรียน 7.57 1.86 1.95 
 หลังเรียน 9.52 0.87  
ทักษะความสัมพันธระหวางสเปส กอนเรียน 8.48 1.50 0.86 
 หลังเรียน 9.33 1.68  
ทักษะการจัดจําแนกประเภท กอนเรียน 8.33 1.91 1.33 
 หลังเรียน 9.67 1.15  
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ทักษะทางวิทยาศาสตร ระยะเวลา X  S.D. di 
ทักษะการต้ังสมมติฐาน กอนเรียน 7.71 1.87 1.29 
 หลังเรียน 9.00 1.48  
ทักษะการกําหนดตัวแปร กอนเรียน 8.33 1.71 0.62 
 หลังเรียน 8.95 1.36  
ทักษะการกําหนดนิยาม กอนเรียน 7.43 2.27 0.81 
 หลังเรียน 6.62 1.86  
ทักษะการทดลอง กอนเรียน 6.10 2.02 0.33 
 หลังเรียน 6.43 1.99  
ทักษะการตีความหมายขอมูล กอนเรียน 8.76 1.61 0.48 
 หลังเรียน 9.24 1.34  
ทักษะการวัด กอนเรียน 8.43 1.66 0.95 
 หลังเรียน 9.38 1.16  
ทักษะการใชตัวเลข กอนเรียน 8.14 1.96 1.38 
 หลังเรียน 9.52 0.98  
ทักษะการจัดกระทําขอมูล กอนเรียน 7.10 2.14 2.33 
 หลังเรียน 9.43 0.68  

 
 จากตาราง 7 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทักษะทักษะความสัมพันธระหวางสเปส ทักษะการ
กําหนดตัวแปร ทักษะการกําหนดนิยาม ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูล ทักษะการวัด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนทักษะการสังเกต 
ทักษะการลงความคิดเห็น ทักษะการพยากรณ การจัดจําแนกประเภท ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะทักษะการใช
ตัวเลข ทักษะการจัดกระทําขอมูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้
  1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานความรูความเขาใจมีคะแนนเฉล่ีย 20.83 อยูในระดับดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรอยละ 89.38 อยูในระดับดีเย่ียม และ
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มีเจตคติทางวิทยาศาสตรรอยละ 7.71 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน  นามปวน และคณะ 
(2557: บทคัดยอ) ซ่ึงศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษาเทากับ 0.6655 ทําใหนักเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนรอยละ 66.55 และสอดคลองกับงานวิจัยของ นูรอาซีกีน สาและคณะ (2560: บทคัดยอ) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู โดยกอนการจัดการเรียนรูคาเฉล่ียเทากับ 11.10 และหลัง
การจัดการเรียนรูคาเฉล่ียเทากับ 21.71 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ
รอยละ 47.62 อยูในระดับสูง 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการ
จัดการเรียนรูโดยกอนการจัดการเรียนรูคาเฉล่ียเทากับ 19.67 หลังการจัดการเรียนรูคาเฉล่ีย 33.24 4) นักเรียนมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังการจัดการเรียนรูในระดับดี และนักเรียนมีระดับความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูในระดับคอนขางดี และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทีสงเสริมนักเรียน
ไดเรียนรูเนื้อหาผานการลงมือปฏิบัตินักเรียนเปนผูแสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตัวเอง โดยผานกระบวนการ
การทํางานรวมกันเปนกลุม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและความสามารถในการแกปญหา 
จากการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรน มุงม่ัน เอาใจใสตอการเรียนตลอดเวลา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้ง
ยังสงผลตอคะแนนทักษะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละคนเพิ่มขึ้นอีกดวย การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) นักเรียนมีการบูรณาการเนื้อหากลุมสาระและทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระไดแก 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยนักเรียนไดเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ ทําให
นักเรียนแตละคนแสดงศักยภาพของแตละคนออกมาดวยการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตในกิจกรรม 
ซ่ึงเปนสวนชวยพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค
นักเรียนแตละคนสามารถเลือกศึกษาในส่ิงที่ตนเองสนใจ สืบคนขอมูล คิดหาแนวทางการแกปญหาดวยตนเองเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถของตนเองออกมา ผานการลงมือปฏิบัติจริง การรวมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ทําใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูจากความกาวหนาของตัวเอง 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสารและสมบัติของสาร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ืองสารและสมบัติของ
สาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 จากผลการศึกษา พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีคะแนนเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 12.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย
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ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เทากับ 20.24 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พลศักด์ิ  แสงพรมศรี และคณะ (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และเจตคติตอการเรียนเคมีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบปกติ กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนพยัคฆาภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามจํานวน 2 
หองเรียน 100 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1) แผนจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจํานวน 7 แผน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และ 4) 
แบบวัดเจตคติตอการเรียนเคมี สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ Hotelling’s T2 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูงและเจตคติตอการเรียนเคมีหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษา มีผม
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง และเจตคติตอการเรียนเคมีสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตยา  พูนเรือง
และคณะ (2559: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนเร่ือง เคมีที่เปนพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
ที่ศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ที่ชักตัวอยางแบบเจาะจงจากโรงเรียนขนาดใหญแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใชไดแก บทปฏิบัติการ (รวมทั้งเร่ือง กรดโฟลิก) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทีแบบกลุมที่ศึกษาที่ไมเปนอิสระตอกัน ผลการวิจัย 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < 
.05) ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเปนการ
จัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนบูรณาการดานเนื้อหาวิชาเขารวมกันกับหลักการและทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ 
และการแกปญหา มาบูรณารวมกันกับทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สงเสริมทําใหนักเรียนไดเรียนรูและกอใหเกิด
ทักษะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณหลากหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันโดยผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามขั้นตอนมีการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน 1) ขั้นระบปุญหา
หรือสถานการณ 2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา 3) ขั้นออกแบบวิธีแกปญหา 4) ขั้นวางแผนและพัฒนาดําเนิน
แกปญหา 5) ขั้นการทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและแกไขช้ินงานหรือวิธีแกปญหา และ 6) ขั้นนําเสนอผลลัพธหรือ
วิธีการแกปญหา ซ่ึงในขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษานี้ นักเรียนจะเปนผูลงมือกระทําโดยตนเอง
ตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรีรวมกันกับเพื่อนๆ โดยครูผูสอนจะมีหนาที่
เปนเพียงแคผูใหคําปรึกษาใหคําแนะนําแกนักเรียนเทานั้น โดยเร่ิมต้ังแตครูใชคําถามใหนักเรียนแตละคนคิดประเด็น
ปญหา ที่นักเรียนสนใจที่นักเรียนพบเจอดวยตัวของนักเรียนเอง ประเด็นปญหาในชีวิตประจําวัน หรือประเด็นปญหา
ที่ไดรับจากการติดตามขาวสารพรอมทั้งใหนักเรียนคิดหาวิธีการแกปญหา โดยอธิบายวิธีการแกปญหาตามแนวคิด 
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STEM นักเรียนแตละคนมีความกระตือรือรนมากในการคิดประเด็นปญหาเก่ียวกับเร่ืองวัสดุ มีการแลกเปล่ียนขอมูล
เก่ียวกับวิธีการแกปญหา 
 จากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ขางตนสงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนเนื้อหารายวิชาจากการประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่
นักเรียนสนใจ สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เนื่องจากการลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต ดวย
ตนเองจากการที่นักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตัวเองจากแหลงเรียนรูตางๆ นั้นทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชา
มากขึ้น สามารถนําความรูไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระจากสาขาวิชา เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเขา
ดวยกัน และในการสรางสรรคช้ินงานหรือนวัตกรรมสําหรับการแกปญหานั้นสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา
รายวิชาผานจากการลงมือปฏิบัติแทนการเรียนรูเนื้อหาผานการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจํารัส  
อินทลาภาพร และคณะ (2558: 70) ไดศึกษาการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสําหรับ
ผูเรียนระดับประถมศึกษา ที่กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดในสาระวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรที่สงผลใหเกิดการเรียนรูที่
มีความหมายตอนักเรียน และนักเรียนสามารถถายทอดความรูไดและยังสอดคลองเชนเดียวกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของออซูเบล (Asubel) ที่เนนใหความสําคัญของการเรียนรูอยางมีความหมาย การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือนักเรียน
ไดเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรูใหม หรือขอมูลใหมกับความรูเดิมในสมองของนักเรียน นอกจากนี้เนื้อหารายวิชาชีววิทยา เร่ือง 
สารและสมบัติของสาร นี้ยังเปนเนื้อหาที่ใกลตัวเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
ในเนื้อหาไดงายย่ิงขึ้น 
 ผลการวิจัยวัยไดสรุปวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ผูสอนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใหกับหนวยงานอื่นและ
ผูที่สนใจไดนําไปใชในการเรียนการสอนในกลุมสาระวิทยาศาสตรหรือสาขาอื่นตอไป 
 3. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการช้ีแนะแกครูของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผูสอนควรมีความรูความ
เขาใจในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดเปนอยางดี ครูผูสอนควรเตรียมตัวและทํา
หนาที่ตนเองใหพรอมตอการจัดการเรียนรู เชน การวางแผนการจัดการเรียนรูอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ การ
ดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนที่วางแผนไว เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  2. กอนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรช้ีแจงทําความเขาใจใหนักเรียนเขาใจรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใหถองแท ใหนักเรียนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยใหนักเรียนมีอิสระในดานการคิดภายใตขอบขาย
เนื้อหา โดยครูผูสอนมีหนาที่คอยช้ีแนะใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
  3. ครูสอนควรแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบกอนการจัดการเรียนรูในแตละคาบทุกคร้ัง 
  4. ครูผูสอนควรใหนักเรียนมีความคุนเคยกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) โดยอาจใชระยะเวลาในชวงภาคการศึกษาที่ 1 ในการจัดการเรียนรู เพื่อทราบขอบกพรอง ปญหาที่พบ 
นําไปสูการแกไขและปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน 
  5. ครูผูสอนควรศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การวัดและประเมินผลตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ใหเขาใจอยางลึกซ้ึงเพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอผูนักเรียนมากที่สุด 
  6. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีขอจํากัดเร่ืองเวลา ครูผูสอน
ควรยืดหยุนเร่ืองระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับนักเรียนใน
ระดับช้ันอื่นๆ เนื้อราวิชาอื่นๆ และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเก่ียวของกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินตอการแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชุมของนักเรียน 
  3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับตัวแปรอื่นๆ 
เชน ความคิดสรางสรรค เปนตน 
  4. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีระดับการวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ วิเคราะห ประเมินคา และคิดสรางสรรค 
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NBUE077: การศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียน ณ ดรุณ จาการจดักิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
A STUDY ON ABILITIES FOR READING AND WRITING THAI ALPHABETS COMPETENCY 
OF KINDERGARDEN 2 AT NA DAROON SCHOOL THROUGH GAME ACTIVITY BY USING 
THE RHYMES EXERCISE 
 
จีราพัชร  ปราบสงบ 1   ผศ. ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียน ช้ัน
อนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ระหวางกอนและหลังจากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 3) ศึกษาพฤติกรรมอานและเขียนของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จาการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองเปนรายบุคคล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันอนุบาล 2 อายุ
ระหวาง 4-5 ป จํานวน 22 คน ในปการศึกษา 2560 โรงเรียน ณ ดรุณ กรุงเทพมหานคร ที่ไดมาจากการสุมแบบงาย  
1 หองเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝก
ทักษะคําคลองจอง จํานวน 16 แผน ใชเวลา16 ช่ัวโมง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบทดสอบความสามารถ
อานพยัญชนะไทยเปนการอานออกเสียงพยัญชนะตามภาพในบัตรคําจํานวน 10 ภาพ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .92 
แบบทดสอบความสามารถเขียนพยัญชนะไทยเปนเขียนคําตามรูปภาพและคําในคําคลองจอง มีคาความเช่ือม่ัน .87 
และแบบสังเกตพฤติกรรมอานและเขียนพยัญชนะไทยจํานวน 10 รายการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบโดยใชสถิติ Nonparametric ดวยวิธ ี
Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 30.79) ตามเกณฑของการ
ประเมินระดับปฐมวัย 
 2. ความสามารอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลัง จาก
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. พฤติกรรมอานและเขียนพยัญชนะไทยจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคํา
คลองจอง โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 2.80) 
 
คําสําคัญ: ความสามารถอาน ความสามารถเขียน แบบฝกทักษะคําคลองจอง 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to examine the abilities for reading and writing Thai 
alphabets competency 2) to compare the abilities for reading and writing Thai alphabets of kindergarten 
2 students at Na Daroon school between pre and post learning through game activity with the rhymes 
exercise, and 3) to study the reading and writing behavior of kindergarten 2 students at Na Daroon 
school through game activity with the rhymes exercise in the individual. The samples consisted of 22 
boys and girls of kindergarten 2, age between 4-5 years old in a second semester in academic year of 
2017 at Na Daroon school, Wangthonglarng in Bangkok. The instruments were 16 experience lesson 
plans through game activities with the rhymes exercise abilities for reading Thai alphabets competency 
test with the reliability index at .92, the ability for writing Thai alphabet competency test from with the 
reliability index at .87 and the reading and writing behavior observation form. The data were analyzed by 
mean, standard deviation and the Wilcoxon Singed-Rank Test. 
 The results of this study were: 
 1. The abilities for reading and writing Thai alphabets competency of kindergarten 2 students 
at Na Daroon school through game activity with the rhymes exercise in the overall was at the excellent 
level ( X = 30.79). 
 2. The abilities for reading and writing Thai alphabet competency of kindergarten 2 students 
at Na Daroon school through game activity with the rhymes exercise was higher at the statistically 
significance level .05. 
 3. The reading and writing behavior of the students through game activity with the rhymes 
exercise in the overall was at the excellent level ( X = 2.80). 
 
Keywords: Reading ability, writing ability, the Rhymes exercise. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกําหนดการจัดการประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดานการพัฒนาภาษา
วาควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมุงปลูกผังใหเด็กรักการอาน 
การจัดกิจกรรมใหเด็กรักการอานตองเร่ิมจากการจัดใหเด็กไดสัมผัสกับส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตองเนนใหเด็กไดพัฒนาประสาทสัมผัสใหมากที่สุด (กรมวิชาการ. 2547: 54) 
 การจัดประสบการณเปนกิจกรรมและฝกพัฒนาทักษะ คิด ฟง อาน และเขียน ทําใหเขาใจในการพัฒนา 
การสอนวิชาภาษาไทยในชวงเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ป เปนชวงอายุในการเรียนรูภาษาไทยมากกวาการฟงเสียงของ
ภาษาไทยเพราะเด็กจะเขาใจความหมายมากวาคําพูด ความสนใจของเด็กปฐมวัยชอบกิจกรรมตามมุมมากกวาใน
การเรียน เชน มุมบาน มุมเกมศึกษา มุมศิลปะ และมุมพัฒนากลามเนื้อมือ เชน รอยลูกปด นับลูกปด ระบายสี เปนตน 
สามารถสอดแทรกเขาไปตามมุมในการเรียนภาษาไทย โดยบทคําคลองจองภาษาไทยเด็กสามารถเรียนรูตัวอักษร 
พยัญชนะ คํา วรรณยุกต สระ และประโยคในคําคลองจอง หรือการนับเปนจังหวะจะทําใหเกิดความสนุกสนาน ความ
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สนใจใหกับเด็กไดโดยจัดเขามุมในกิจกรรมเกมการศึกษาการอานจากความเขาใจ เชน รูปภาพ ส่ือ บัตรคํา เด็กจะสนใจ
มากกวาการทองจํา การเขียนนอกจากการอานในการเรียนคําคลองจองแลว เด็กสามารถอานออก เขียนได 
 ความสนใจในการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย (Reading and Writing Interest of Young Children) 
หมายถึง กิริยาทาทางหรือการกระทําที่แสดงออกถึงความสนใจ ความตองการ กระตือรือรนที่จะอานและเขียนดวยความ
เต็มใจ โดยไมไดถูกบังคับหรือทําตามคําส่ัง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการอานเขียน เชน การหยิบหนังสือ
ตางๆ มาเปดดูรูปภาพ ขอความและทําทาอาน หยิบจับอุปกรณดินสอ ปากกา สี กระดาษ มาขีดเขียนหรือวาดภาพ ขอให
ครูหรือเพื่อนชวยเลาเร่ืองหรือเลานิทานใหฟง หรือขอใหเพื่อนชวยวาดภาพใหดู พูดเลาเร่ืองตามหนังสือ ปายสัญลักษณ 
ขอความตามลําพัง เปนตน ทําใหภาษา พัฒนาการของพวกเขาจะเจริญงอกงามอยางมาก ถาเด็กวัยนี้ไดรับการสงเสริม
อยางถูกตองและเพียงพอ จะทําใหการเรียนรูของเด็กพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว แตมีเด็กจํานวนมากไมไดรับการสงเสริม
พัฒนาการดานนี้จากบานและโรงเรียนเทาที่ควร ทําใหเด็กขาดประสบการณทางภาษา เด็กวัยนี้มักจะถูกมองวายังไมมี
ความสามารถในการอานและการเขียน ทั้งที่ในความเปนจริงการเรียนรูของเด็กเร่ิมต้ังแตอายุยังนอย และเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องพัฒนามาพรอมกับการเรียนรูภาษาพูด ไมจําเปนตองพูดไดคลองกอน ถึงจะมาเรียนการอาน
และการเขียน 
 การจัดประสบการณของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 การอานและเขียนพยัญชนะไทย การออกเสียงพยัญชนะไทย
ไมชัดเจน เชน ทอ ธอ ถอ ภอ เปนตน การเขียนพยัญชนะที่มี หัวเขา หัวออก เชน ถ ภ ด พ ผ เปนตน จึงทําใหนักเรียน
สับสนพยัญชนะไทยบางตัว โดยการศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน 
ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง เพราะคําคลองจองเปนการจัดกิจกรรม
เรียนรูใหเด็กไดใชภาษาในการถายทอดที่เหมาะสมกับวัย และยังสงเสริมทักษะการอานและเขียน ทั้งกระตุนสราง
ความสนุกสนานใหกับเด็กละใชภาษาเพื่อส่ือความหมายไดงายซ่ึงเปนประโยชนตอการเรียน เด็กสามารถจดจํา
ถอยคําการออกเสียง และเขาใจพยัญชนะ การจัดการเรียนในกิจกรรมเกมการศึกษาชวยเสริมแรงกระตุนใหเด็กมี
ความสนใจในการเรียนเพื่อใหนักเรียนอานและเขียนไดอยางถูกตองและคําคลองจองเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กสนใจ 
โดยเฉพาะคําคลองจองเด็กจะประกอบไปดวยเนื้อเพลงที่มีสัมผัส มีทํานอง มีจังหวะเร็ว-ชา เปนเร่ืองราวส้ันๆ ใชภาษา
งายๆ อาจแทรกส่ิงที่เปนความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากคําคลองจองเด็กไมมีเนื้อหาซับซอนทําใหเด็ก
เพลิดเพลินเขาใจส่ิงที่ตองการส่ือสารในเนื้อเพลงไดงาย จดจําไดอยางรวดเร็วและแมนยํา การใชคําคลองจองกับเด็ก 
การรองเพลง ทําทาทาง หรือใชอุปกรณอื่นๆ ประกอบไดที่สอดคลองกับเร่ืองตัวเด็ก (โรงเรียน ณ ดรุณ. 2551: 26) 
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมการสอนชนิดหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูของเด็ก คือ จัดใหเด็กไดเรียนรู
จากการเลน และเลนจากส่ิงที่เปนรูปธรรม เกมการศึกษาจําเปนกิจกรรมการเลนที่ชวยฝกทักษะดานตางๆ ซ่ึงมุงใหเด็ก
ไดใชทักษะการคิดในการสังเกต คิดหาเหตุผล แกปญหาได ใชเวลาที่ส้ันที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2550: 5) ดังนั้นเกมการศึกษาจึงจําเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญย่ิงตอการฝกทักษะ และชวยใหเกิดความคิด
รวบยอดเก่ียวกับที่เรียน การเลนเกมการศึกษา จึงจําเปนวิธีการอยางหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู และชวยพัฒนา
ทักษะตางๆ รวมทั้งชวยสงเสริมกระบวนการในการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม (เยาวพา  เดชกุปต. 2546: 36) 
 การใชคําคลองจองเปนเคร่ืองมือในการสอนอานและเขียนใหเด็กไดเปนอยางดี และมีคุณคาตอการสอน
ภาษา ความงดงามของภาษาใหแกเด็กเพราะคําคลองจองเปนถอยคําที่ประสมพยัญชนะ สระเปนรูปแบบเกมที่สําคัญ
ในการสงเสริมการอานและเขียนทําใหเด็กไดจดจําไดงายๆ ย่ิงมีเนื้อหาที่สนุกเปนจังหวะจะทําใหสมองของเด็กรับรูได
แบบในการส่ือสารเด็กไดมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียนโดยแบบฝกทักษะ
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คําคลองจองกับการใชกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถอานและเขียนพยัญชนะไดอยางถูกตองเพราะ
หากนักเรียนสามารถอานและเขียนพยัญชนะตางๆ ไดแลวก็จะชวยใหนักเรียนสามารถอานและเขียนหนังสือไดเร็วขึ้น 
การจัดประสบการณกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองเปนแนวทางใหแกครูผูสอนที่รับผิดชอบ
ในการสอนและชวยพัฒนาความสามารถของเด็กใหเหมาะสมกับวัยได (สดใส  โชติกเสถียร. 2551: 10) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไว ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ 
จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ 
ดรุณ ระหวางกอนและหลัง จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล โรงเรียน ณ ดรุณ 
จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถอานพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองอยูในระดับดีตามเกณฑการประเมินระดับปฐมวัย 
 2. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองอยูในระดับดีตามเกณฑการประเมินระดับปฐมวัย 
 3. ความสามารถอานพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลังจากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองสูงขึ้น 
 4. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลังจากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองสูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

การจัดกิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชแบบฝกทักษะ 
คําคลองจอง 

ข้ันตอน จุดประสงค 
ข้ันนํา สรางความสนใจ สรางความสนใจในช้ันเรียน 
ข้ันสอน การนําขั้นสอน
เขาสูบทเรียน 

นักเรียนฝกทักษะคําคลองจองที่มี
รูปภาพประกอบ 

ข้ันการฝกทักษะ 
คําคลองจอง 

นักเรียนอานคําคลองจองจากการ
เลนเกมและนักเรียนเขียนพยัญชนะ
จากแบบฝกทักษะคําคลองจอง 

ข้ันสรุปบทเรียน นักเรียนอานและเขียนพยัญชนะ
จากคําคลองจองที่ไดรับการฝก
ทักษะ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดกิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชแบบฝกทกัษะคําคลองจอง หมายถึง การฝกการเรียนรูในการฝก
ทักษะการอานและเขียน ฝกใหเด็กพูด คุย รองเพลง ฝกกลามเนื้อมือของเด็ก โดยทําใหเด็กมีสมรรถนะดานรางกาย 
สติปญญา และดานอารมณที่ดีขึ้น และสรางความสนใจใหกับเด็กในเวลาเรียน จากการทองคําคลองพรอมทั้งดูภาพ 
ประกอบ นักเรียนสามารจําโดยเปนการทองจําทุกวันจากการไดยินเสียง ฝกการเขียน ฝกการจินตนาการการเลาเร่ืองราว 
และสามารถจําเปนตัวพยัญชนะได โดยแบงกลุมพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกัน ไดแก บ,ป พ,ฟ ม,ฆ ท,ห, น,ฉ ง,จ 
ข,ช ด,ต เปนตน มีพยัญชนะที่เด็กไกฝกอาน ฝกเขียน เปนคําและคาหาตัวพยัญชนะในตัวคําคลองจอง 
 ความสามารถอานพยัญชนะ หมายถึง การอานออกเสียงพยัญชนะไทย 16 ตัว ไดถูกตอง ซ่ึงการอาน
พยัญชนะไทยนี ้จะเปนรูปแบบการอานและการออกเสียงพยัญชนะไทยที่ไดแบงออกจากกลุม 8 กลุม ไดแก บอ,ปอ 
พอ,ฟอ มอ,ฆอ ทอ,ห,อ นอ,ฉอ งอ,จอ ขอ,ชอ ดอ,ตอ จํานวนพยัญชนะ 16 ตัว จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดย
ใชบัตรพยัญชนะกับบัตรรูปภาพหรือส่ือภาพประกอบที่โดยฝกใหเด็กออกเสียงตัวพยัญชนะจํานวน 16 ตัวที่สอดคลอง
กับตัวพยัญชนะและการอานคําคลองทั้งหมด 8 กลุมพยัญชนะ โดยใหเด็กทองคําคลองจองใน 1 สัปดาห ซ่ึงวัดไดจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถอานพยัญชนะไทย 
 ความสามารถเขียนพยัญชนะ หมายถึง การปฏิบัติโดยการใชมือและนิ้วจับอุปกรณสําหรับการเขียนหรือ
การที่นักเรียนสามารถจับดินสอลากเสนลงบนกระดาษดวยการวงกลมหาพยัญชนะในตัวคําคลองจองที่ถูกตอง และ
ทําการเขียนพยัญชนะไทยที่ไดแบงกลุมออกเปน 8 กลุม ในจํานวนพยัญชนะ 16 ตัว ไดแก บ,ป พ,ฟ ม,ฆ ท,ห, น,ฉ 
ง,จ ข,ช ด,ต ไดอยางถูกตองและถูกวิธ ีวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 

ความสามารถอานพยัญชนะไทย 

ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 

พฤติกรรมการอานและเขียน
พยัญชนะไทย 
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 พฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทย หมายถึง แบบสังเกตพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะ
ไทย โดยสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนกําลังทํากิจกรรมในช้ันเรียน คือ มีความสนใจในการอานและเขียน กลามเนื้อมือ
เล็กแข็งแรงและประสานกับสายตาไดคลองแคลว ลีลาในเขียน ขีดเขียนเปนเสนคลายตัวหนังสือ มีความสังเกตและ
อยากรูอยากเห็น เลาเร่ืองราวจากรูปภาพที่เห็นได แสดงออกทางอารมณกับบางสถานการณ ปฏิบัติตามกฎขอตกลง
รวมกัน รองเพลงทองคําคลองจอง และทําทาประกอบได รวมกิจกรรมดวยความสนใจไดอยางมีความสุข เปนตน วัดได
จากแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใชการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันอนุบาล ชายและหญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลังศึกษา
อยูในช้ันอนุบาล 2 จํานวนทั้งหมด 45 คน ปการศึกษา 2560 โรงเรียน ณ ดรุณ เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนอนุบาล ชายและหญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลัง
ศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาล 2 จํานวน 22 คน ปการศึกษา 2560 โรงเรียน ณ ดรุณ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
ไดมาดวยการสุมแบบงายจากการจับสลากเลขหองเรียนไดมา 1 หองเรียน จาก 2 หองเรียนเปนหอง อนุบาล 2/1 
จํานวน 22 คน 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ความสามารถอานพยัญชนะไทย 
   3.2 ความสามารถเขียนพยัญชนะไทย 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
  1. แผนการจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง มี
ขั้นตอน 3 ขั้น คือ 1) ขั้นนํา โดยจะสรางความสนใจในช้ันเรียน 2) ขั้นสอน เปนขั้นนําเขาสูบทเรียน จนไปถึงการฝก
ทักษะคําคลองจอง และ 3) ขั้นสรุป เปนการทบทวนบทเรียน จํานวน 16 แผนการจัดประสบการณเรียนรู 
  2. แบบทดสอบความสามารถอานพยัญชนะไทย มีจํานวนพยัญชนะ 16 ตัว ไดแก บ,ป พ,ฟ ม,ฆ ท,ห 
น,ฉ ง,จ ข,ช และ ด,ต จํานวนขอสอบ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 10 ขอ เปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน คือ อานถูกตองให 1 คะแนน อานไมถูกตองให 0 คะแนน 
  3. แบบทดสอบความสามารถเขียนพยัญชนะไทย จํานวนพยัญชนะ 16 ตัว ไดแก บ,ป พ,ฟ ม,ฆ ท,ห 
น,ฉ ง,จ ข,ช และ ด,ต จํานวนขอสอบ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 10 ขอ เปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน คือ เขียนถูกตองให 1 คะแนน เขียนไมถูกตองให 0 คะแนน 
  4. แบบสังเกตพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทย เปนแบบประเมินรายบุคคล จํานวน 10 ขอ 
โดยมีเกณฑคะแนน 3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (พอใช) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศกึษาความสามารถอานและเขียนพยญัชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ 
จากการจัดกิจกรรมเกมการศกึษาโดยใชแบบฝกทกัษะคําคลองจอง 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนของความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ัน

อนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง จําแนกตามเกณฑ 
 

เกณฑ ระดับ คะแนน (20) จํานวน รอยละ X  S.D. 
76-100 ดีมาก 16-20 17 77.27 17.56 1.04 
51-75 ดี 11-15 5 22.73 13.20 1.30 
25-50 พอใช 6-10 - -   
รวม ดีมาก  22 100 15.38 3.08 

 
 จากตาราง 1 พบวาความสามารถอานและเขียนเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ 
ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X =15.38) 
โดยที่พบวานักเรียนอยูในระดับดีมาก 17 คน คิดเปนรอยละ 77.27 และอยูในระดับดี 5 คน คิดเปนรอยละ 22.73 
 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียน ณ ดรุณ ระหวางกอนและหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทกัษะคําคลองจอง 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 

โรงเรียน ณ ดรุณ ระหวางกอนและหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. id  sig 
กอนเรียน 22 20 10.09 2.96   
หลังเรียน 22 20 16.95 1.50   

 
 ตาราง 2 พบวาความสามารถอานพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
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 การศกึษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันอนบุาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
โดยใชแบบฝกทกัษะคําคลองจองเปนรายบุคคล 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การสังเกตพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทย หลังการ

จัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง 
 

รายการ N X  S.D. ระดับ 
มีความสนใจในการอานและเขียน 22 2.55 0.51 ดีมาก 
กลามเนื้อมือเล็กแข็งแรงและประสานกับสายตาไดคลองแคลว 22 2.82 0.40 ดีมาก 
ลีลาในการเขียน 22 2.55 0.51 ดีมาก 
ขีดเขียนเปนเสนคลายตัวหนังสือ 22 2.82 0.40 ดีมาก 
มีความสังเกตและอยากรูอยากเห็น 22 2.91 0.29 ดีมาก 
เลาเร่ืองราวจากรูปภาพที่เห็นได 22 2.91 0.29 ดีมาก 
แสดงออกทางอารมณกับบางสถานการณ 22 2.82 0.40 ดีมาก 
ปฏิบัติตามกฎขอตกลงรวมกัน 22 2.86 0.35 ดีมาก 
รองเพลงทองคําคลองจองและทําทาประกอบได 22 2.86 0.35 ดีมาก 
รวมกิจกรรมดวยความสนใจไดอยางมีความสุข 22 2.91 0.29 ดีมาก 

 รวม 2.80 0.13 ดีมาก 
 
 จากตาราง 3 พบวาพฤติกรรมการอานและเขียนพยัญชนะไทยจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช
แบบฝกทักษะคําคลองจองโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 2.80) และทุกพฤติกรรมอยูในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน 
ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผล
ตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณจากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาจากโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองอยูในระดับดีตามเกณฑการประเมินระดับปฐมวัย นั้นคือ 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองทําใหนักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีความสามารถในการ
อานและเขียนพยัญชนะไทยสูงขึ้น เพราะเปนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเปนกิจกรรมและฝกพัฒนาทักษะ คิด 
ฟง อาน และเขียน ทําใหสามารถผูเรียนเกิดการเรียนในชวงอายุวัยของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2547: 
44) ไดกลาวา การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดานการพัฒนาภาษาวาควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความ
หลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน การจัดกิจกรรมใหเด็กรักการอานตองเร่ิม
จากการจัดใหเด็กไดสัมผัสกับส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองเนนใหเด็กไดพัฒนา
ประสาทสัมผัสใหมากที่สุด สดใส  โชติก-เสถียร (2551: 10) ไดกลาววาการสอนอานและเขียนใหเด็กไดเปนอยางดี และ
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มีคุณคาตอการสอนภาษา ความงดงามของภาษาใหแกเด็กเพราะคําคลองจองเปนถอยคําที่ประสมพยัญชนะ สระ
เปนรูปแบบเกมที่สําคัญในการสงเสริมการอานและเขียนทําใหเด็กไดจดจําไดงายๆ ย่ิงมีเนื้อหาที่สนุกเปนจังหวะจะทําให
สมองของเด็กรับรูไดแบบในการส่ือสารเด็กไดมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียน
โดยแบบฝกทักษะคําคลองจองกับการใชกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถอานและเขียนพยัญชนะ
ไดอยางถูกตองเพราะหากนักเรียนสามารถอานและเขียนพยัญชนะตางๆ ไดแลวก็จะชวยใหนักเรียนสามารถอานและ
เขียนหนังสือไดเร็วขึ้น การจัดประสบการณกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองเปนแนวทางใหแก
ครูผูสอนที่รับผิดชอบในการสอนและชวยพัฒนาความสามารถของเด็กใหเหมาะสมกับวัยได วรนาท  รักสกุลไทย 
(2548: 52) ไดกลาวาการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนดใหจัดประสบการณในรูปแบบ
บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู คําวา "บูรณาการ" จึงเปนคําที่คุนเคยสําหรับครู แตอาจเกิดความเขาใจที่
สับสนวาการบูรณาการเปนการนําองคความรูตางๆ มากองรวมกัน โดยทึกทักเหมารวมเอาไวดวยกันอยางไมสามารถ
แยกแยะอะไรได และอางวาใหเด็กทํากิจกรรม ทั้งๆ ที่ครูก็ไมชัดเจนวาผสมผสานอะไรไวดวยกัน การบูรณาการถือวา
เปนแนวทางหนึ่งของการสอน รวมทั้งเปนปรัชญาในการสอนที่นําเนื้อหาความรูจากหลายวิชามาสัมพันธที่จุดเดียวกัน 
(Focus) หรือหัวเร่ือง (Theme) เดียวกัน ทฤษฎีกฎการเรียนรูของธอรนไดด ไดกลาวา การเรียนรูมี 3 ประการ คือ กฎแหง
ความพรอมเม่ือนักเรียนมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจก็จะเกิดการเรียนรูไดดี กฎแหงความพึงพอใจหรือกฎแหงผล 
เม่ือนักเรียนมีความพึงพอใจ สนุกสนาน มีความสุขในการทํากิจกรรมก็จะเกิดการเรียนรูไดดี และกฎแหงการฝกหัด 
เม่ือนักเรียนไดฝกฝนอยูเปนประจําจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี 
  2. ความสามารถอานพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลังจากการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาจากโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวดังที่ ดวงใจ  วรรณสังข (2551: 12) ไดทําการศึกษาความสามารถ
ในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอนโดยใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพพยัญชนะ
ไทยผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาหาทางการเรียนรูหลังจากการสอนโดย
ใชชุดการสอนนิทานประกอบภาพ สูงกวาความสามารถจําพยัญชนะไทยกอนสอนโดยใชชุดการสอนประกอบภาพซ่ึง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สเตลเทนแคมป (Steltenkamp. 1992: Abstract) ไดศึกษาทัศนคติ
และนิสัยการอานของนักเรียนระดับไฮสคูล จากการสอบถามส่ิงที่อาน ความพึงพอใจ สภาพแวดลอมในการอานจาก
ครอบครัว เพื่อน และโรงเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญมีการอานส่ิงที่พิมพมาก โดยการอานนิตยสารมากที่สุด 
นักเรียนที่อานมากเปนผูชอบอานและไดรับการสงเสริมใหรักการอานจากที่บานนักเรียนเหลานี้อยูในสภาพแวดลอมทีมี่
เพื่อนๆ ชอบอาน นอกจากนี้ยังพบวาความสนใจอานขึ้นอยูกับประเภทหนังสือและความสนใจของเพื่อน ประสบการณ
จากการอานที่รวมกับครอบครัวและเพื่อนมีสวนชวยใหเกิดความชอบอานในหองเรียนอีกดวย 
  3. ความสามารถเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ ภายหลังจากการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงผลการวิจัย
พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ดังที ่อุไรวรรณ  มาตมุงคุณ (2554: 19) ไดศึกษาการเขียน
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับทํากิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ ในแตละชวงสัปดาห และเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียน
ของเด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ และระหวางการจัดกิจกรรมในแตละสัปดาห ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการเขียนพยัญชนะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หลังไดรับการสอนโดยวิธีเฟอรนาลด
รวมกับการใชเกมการศึกษาสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเชีย (Garcia. 1998: 3459-A) 
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ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานเขียนและสะกดคําจากรูปแบบการสอนสะกดคํา 2 แบบ คือ การสะกดคํา
แบบใหนักเรียนฝกเองกับการสะกดคําตามหนังสือ โดยครูแตละกลุมจะสอนอานโดยใชโปรแกรมการสอนอาน
เหมือนกัน และสอนการเขียนทุกวันตามเวลาที่กําหนดไว การทดสอบใชสอบกอนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบวา 
การสอนสะกดคําแบบใหนักเรียนฝกเองมีผลดีกวาการสอนสะกดคําตามตํารา ในดานการอานคําศัพทและการ
วิเคราะหคําศัพท นักเรียนทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในเร่ืองจํานวนคําศัพทที่ใชในระดับสูงกวาระดับประถมหนึ่ง 
ความยาวของประโยคและจํานวนหนวยคํา นอกจากนี้นักเรียนสะกดคําโดยนักเรียนคิดเอง มีการอานทบทวน การเขียน
วิเคราะหคําที่ใช ตลอดจนมีการชวยเหลือหรือซักถามเพื่อนเพื่อชวยในการสะกดคําบอยคร้ังมากกวานักเรียนอีกกลุมหนึ่ง 
และนักเรียนที่เรียนสะกดคําจากตําราใชพจนานุกรมบอยคร้ังมากกวานักเรียนอีกกลุม 
 ความสามารถอานและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน ณ ดรุณ จากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง ซ่ึงเปนการจัดประสบการณเพื่อเปนการมุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัยและความแตกตางของแตละบุคคล ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ในการจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณานอกจากนี้ยังมีวิจัยที่สามารถมาสนับสนุนในงานวิจัยการอานและเขียนของเด็กปฐมวัย ดังที่ เพิ่มศรี   
ชูวิเชียร (2549: 21) ไดศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของปฐมวัยโดยใชศิลปะการวาดภาพตอเติมจากภาพพิมพ ผลวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากภาพพิมพพัฒนาการดานการเขียนกอนจัด
กิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากภาพพิมพในแตละชวงสัปดาหสูงขึ้น เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากหนังสือพิมพ มีพัฒนาการดานการเขียนกอนการจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากหนังสือพิมพในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนงานวิจัยที่สอดคลองการอานและเขียนโดยใชงานศิลปะ ความคิดสรางสรรค จินตนาการของ
แตละคนเพื่อใหเกิดพัฒนาดานการเขียน โดยใชกลามเนื้อมือมัดเล็กและกลามเนื้อมือมัดใหญที่ประสานกับสายตา 
ดังที่ รวิพร  ผาดาน (2557: 26) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคการฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการฉีก 
ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองอยูในระดับดี ซ่ึงสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนงานวิจัยที่เขามาสนับสนุนที่มีความสอดคลองเพื่อใหเกิดการอานและเขียนตาม
เกณฑการประเมินระดับปฐมวัยและสามารถนําไปบูรณากับหนวยการเรียนรูที่มีองคประกอบ และรายละเอียดที่
สอดคลองสัมพันธเพื่อสรางความสนใจใหเกิดการเรียนรู 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฏีการเขียน รวมทั้งทฤษฏีการใชความสนใจในการเขียนที่ถูกตอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในการจัดกิจกรรมเกมการศกึษา 
  1. ควรนําวิธีการสอนโดยจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองให
เหมาะสมกับหนวยการเรียนรูที่มีองคประกอบ และรายละเอียดที่สอดคลองสัมพนัธ 
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  2. ควรนําการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจองไปบูรณาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับวัยของผูเรียนเพื่อสรางความสนใจใหเกิดการเรียนรู 
  3. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชแบบฝกทักษะคําคลองจอง หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแลวครูควรใหเด็กไดทํากิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และเพื่อสรางองคความรูใหมๆ ดวยตนเอง 
 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  การสอนวิชาภาษาไทยใชคําคลองจองในกิจกรรมประสบการณที่มีความสอดคลองกับหลักการเรียนรู
สมอง เพื่อนําไปบูรณาการกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่หลากหลาย 
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NBUE078: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจดัการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
A STUDY OF SCHOLASTIC ACHIEVEMENT IN THAI DRAMATIC DANCE OF GRADE 10 
STUDENTS THROUGH THE INSTRUCTIONS BASED ON SIMPSONS MODEL. 
 
อรอนงค  เปยมาลัย 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การแสดงนาฏศิลปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียรูใชแนวคิดของซิมพซัน และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน จากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน ที่ไดจากการสุม
อยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด
ของซิมพซัน จํานวน 8 แผน มีคาดัชนีความสอดคลอง/เหมาะสม ต้ังแต 4.64-5.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนาฏศิลปดานความรูความเขาใจ เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 3) 
แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.84 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจาก
การจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน โดยรวมพบวานักเรียนมีคะแนนรวม 8.83 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.21 ซ่ึงมีนกัเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับดีมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ความสามารถในการ
ปฏิบัติการการแสดงรําเชิญพระขวัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีความสามารถในการปฏิบัติอยูในระดับ 
ดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน ในการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4.42 
 
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซั; การแสดงนาฏศิลปไทย; ความสามารถในการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นาฏศิลปไทยถือวาเปนศาสตรทางศิลปะที่สําคัญย่ิงเปนที่รูจักกันดีในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาอันออน
ชอยงดงาม บงบอกถึงความประณีต รักสวย รักงาม แฝงดวยจินตนาการและศิลปะอันละเอียดออนของคนไทย แสดง
ถึงความเปนอารยธรรมอันรุงเรืองและความม่ันคงของชาติ ทีไดสืบทอดตอกันมาต้ังแตโบราณกาล และความสําคัญ
ของนาฏศิลปนอกจากจะมีคุณคาในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และแสดงถึงอารยธรรมที่รุงเรืองแลวนาฏศิลป
ยังมีประโยชนสําหรับผูทีไดเรียนรู เปนเพราะวาการเรียนนาฏศิลปเปนการใชอวัยวะทุกสวนของรางกายในการ
เคล่ือนไหว และทาทางตางๆ ของนาฏศิลปไทยมีทวงทีคลายทาฤาษีดัดตน จึงสงผลใหผูทีไดฝกหัดเปนผูมีสุขภาพ
สมบูรณ มีจิตใจราเริงแจมใส และมีบุคลิกภาพทีดี นอกจากนี้นาฏศิลปยังเปนกิจกรรมที่สามารถเสริมสรางนักเรียนให
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มีวินัยในตนเอง รูจักระเบียบวินัยในการแสดงออกรวมกับผูอื่น มีสมาธิ มีความพยายาม อดทนในการฝกซอม มีความ
รับผิดชอบตอผลงาน รูจักความไพเราะของเสียงเพลงและการแสดงเสริมสรางความรู และความสามารถในการ
วิพากษวิจารณและการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล ชวยใหผูฝกกิจกรรมไดใชเวลาวางไปในทางที่เปนประโยชน สงเสริม
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ที่สําคัญคือชวยใหเด็กไดรูคุณคาของดนตรี และนาฏศิลป รูคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําชาติ 
 จากปญหาที่พบ การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระศิลปะ 
สาระนาฏศิลป ตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดจากคะแนนเฉล่ียของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และพบวามีคะแนนตํ่ากวาเกณฑของโรงเรียนคือรอยละ 60 ในเนื้อหา
พื้นฐานดานนาฏศิลป เร่ืองการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป และผลการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
พบวา นักเรียนคร่ึงหนึ่งไมสามารถประดิษฐทาทางจากทานาฏศิลป เบื้องตนได พบวา นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชา
นาฏศิลป เพราะนาเบื่อหนายและไมมีรรูปแบบการสอนที่นาสนใจ กิจกรรมในการเรียนที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน มีแต
การปฏิบัติตามรูปภาพในหนังสือและปฏิบัติตามครูผูสอน จากการศึกษาสาเหตุและปญหา ที่ทําใหทักษะทางการเรียน
การแสดงนาฏศิลปของผูเรียนอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑรอยละ 60 คือ ปรับปรุงแกไข เนื่องจากนักเรียนไมสามารถนํา
ทาทางนาฏศิลปไทยมาประยุกตใชพบวามาจากสาเหตุหลายประการ ดังพอสรุปไดดังนี้ ในดานการจัดการเรียนรูการสอน
ที่ไมมีขั้นตอนในการสอนของครูผูสอนควรมีวิธีสอนการจัด การเรียนการสอนลําดับขั้นตอนของการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในการใหผูเรียนคิดเปนทําเปน แกปญหาได ดังนั้น จึงควรมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนของการเรียนรู เพื่อพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักคิดไดปฏิบัติ 
 ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนของผูเรียนไดประสิทธิภาพโดยนําทฤษฏีรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซันเปนขอดีที่จะชวยแกปญหาใหกับผูเรียนในการที่จะพัฒนา
ทักษะการแสดงนาฏศิลป การเรียนรูจึงตองอาศัยแนวคิดหรือรูปแบบการสอน ใหมๆ เพื่อทําใหการเรียน บรรลุตาม 
จุดประสงคที่ต้ังไว รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา รูปแบบที่มุงชวยพัฒนา ความสามารถของผูเรียนในดาน
การปฏิบัติการกระทํา หรือการแสดงออกตางๆ ซ่ึงจําเปนตองใช หลักการ วิธีการ ที่แตกตางไปจากการพัฒนา คือรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดการ พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) ซิมพ ซัน ระบุวา ทักษะเปนเร่ืองที่มีความ
เก่ียวของกับ พัฒนาการทางกายของผูเรียน เปนความสามารถ ในการประสานการทํางานของกลามเนื้อหรือ รางกาย 
ในการทํางานที่มีความซับซอนและตอง อาศัยความสามารถในการใชกลามเนื้อหลายๆ สวน การทํางานดังกลาวเกิดขึ้น
ไดจากการ ส่ังงานของสมอง ซ่ึงตองมีปฏิสัมพันธกับ ความรูสึกที่เกิดขึ้นทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนา ไดดวยการฝกฝน 
ซ่ึงหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตองความคลองแคลว ความ เช่ียวชาญชํานาญการ และความคงทน 
ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถพิจารณา ไดจากความรวดเร็ว ความแมนย ความแรงหรือ ความราบร่ืนในการ
จัดการ โดยวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้ไดพัฒนาการทางรางกายของผูเรียนเปน
ความสามารถในทักษะทํางานของกลามเนื้อรางกายเปนลําดับขั้นตอนและเพื่อชวยใหผูเรียนไดปฏิบัติการเคล่ือนไหวได
อยางมีความถูกตอง มีความคลองแคลว ความอดทนสุดทายเกิดความชํานาญ แมนยํา กระบวนการสอนจะมีดวยกัน
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน 1) ขั้นการรับรูแจงวัตถุประสงคของบทเรียนนาฏศิลป 2) ขั้นการเตรียมความพรอมการเตรียมวอม
รางกายกอนปฏิบัติทารํา 3) ขั้นการตอบสนองการช้ีแจงทารําประกอบเพลงพรอมการสาธิตทารําใหมนักเรียนปฏิบัติ
ตามที่ละทา 4) ขั้นการลงมือทํานักเรียนลงมือปฏิบัติเด่ียวและฝกประกอบเขากับเพลง 5) ขั้นการกระทําอยางชํานาญ
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นักเรียนปฏิบัติเปนกลุมกับประกอบเพลง 6) ขั้นการปรับปรุงและ ประยุกตใชการประเมินจากการสนทนาและเปล่ียน
กับเพื่อนรวมหอง 7) ขั้นการริเร่ิมทบทวนบทเรียนและบันทึกความคิดเห็น (ทิศนา  แขมมณี. 2550) 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการ
จัดการเรียรูใชแนวคิดของซิมพซัน ซ่ึงเปนแนวคิดที่ มุงเนนการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทั้งในดานการปฏิบัติ และ
การแสดงออกอื่นๆ ที่จําเปน ตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อแกปญหาที่พบใหมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
ของ นักเรียนเพื่อประโยชนสูงสุดตอไปในการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ัมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการ
จัดการเรียรูใชแนวคิดของซิมพซัน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน ในการจัดการเรียนการ
สอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการสอนโดยใชแนวคิดของ ซิมพซัน ผานเกณฑรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรูการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซันสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 05 
 3. ความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนโดยใชแนวคิดของซิมพซันอยูในระดับมาก 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

การจัดการเรียนรูนาฏศิลป โดยแนวคิดของซิมพซัน 
ขั้นสอน วัตถุประสงค 

1. ขั้นการรับรู แจงวัตถุประสงคของบทเรียน
นาฏศิลป 

2. ขั้นการเตรียม 
ความพรอม 

การเตรียมอบอุนรางกายกอน
ปฏิบัติทารํา 

3. ขั้นการตอบสนอง การช้ีแจงทารําประกอบเพลงพรอม
การสาธิตทารําใหม 
นักเรียนปฏิบัติตามที่ละทา 

4. ขั้นการลงมือทํา นักเรียนลงมือปฏิบัติเด่ียว 
และฝกประกอบเขากับเพลง 

5. ขั้นการกระทําอยาง
ชํานาญ 

นักเรียนปฏิบัติเปนกลุมกับประกอบ
เพลง 

6. ขั้นการปรับปรุง
และประยุกตใช 

การประเมินจากการสนทนาและ
เปล่ียนกับเพื่อนรวมหอง 

7. ขั้นการริเร่ิม ทบทวนบทเรียนและบันทึกความ
คิดเห็น 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จํานวน 20 หองเรียน 
จํานวน 600 คน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดจากการ
สุมอยางงายใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน จํานวน 8 แผน 20 คาบ มีคุณภาพในการจัดเตรียม 
การสอนใหมีประสิทธิภาพใหเปนระบบตรงตามจุดประสงคการเรียนนูและพัฒนาการสอนใหบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป 
หนวยการเรียนรู การแสดงนาฏศิลป 
1. ความรูความเขาใจดานนาฏศิลป 
2. ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลป 

2. ความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป แบบทดสอบที่ใชวัดความรูทักษะกอนเรียนหลังเรียน
ความสามารถที่ไดเรียนรูมาแลวบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
  2.1 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจดานนาฏศิลป เปนการวัดความรูความเขาใจองคประกอบ
นาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคา
นาฏศิลป โดยแบบทดสอบเปน ปรนัย 4 ตัวเลือก 
  2.2 แบบประเมินความสารถในการรําประกอบเพลงเชิญพระขวัญ การวัดความสามารถทักษะการ
ปฏิบัติ ไดต้ังระดับเกณฑการประเมิน ดีมาก ดีพอใช ปรับปรุง 
 3. แบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป 3 ดาน 1) ดาน
รายวิชาในหลักสูตร 2) ดานผูสอน 3) ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
การทดลอง 
 1. ทําการประเมินแบบทดสอบความรูความเขาใจนาฏศิลปไทยกอนเรียนขั้นตอนการสอนตามกระบวบ
การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของซิมพซัน ทั้งหมด 8 แผนการเรียนรู จํานวน 20 คาบ 
 2. ภายหลังการสอนเสร็จส้ินโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของซิมพซันไดทําการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัตินาฏศิลปตามเกณฑที่ต้ังไว 
 3. สุดทายใหนักเรียนทําแบบความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
 4. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งคะแนนจากความสามารถในการ
ปฏิบัตินาฏศิลป และแบบความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน มาทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแสดงนาฏศลิปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จาก
การจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 จากการจัดการเรียนรู
ใชแนวคิดของซิมพซัน แบงออกเปน 1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจ 2) ความสามารถ
การแสดงนาฏศิลปไทย ดังตาราง 1, 2 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยดานความรู 

ความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซันจําแนกตามเกณฑดังนี ้
 

เกณฑ ระดับ คะแนน (20) จํานวน รอยละ X  S.D. 
76-100 ดีมาก 16-20 17 56.67   
75-51 ดี 15-11 10 33.33   
50-26 พอใช 10-6 3 10   
25-0 ปรับปรุง 5-0 - - - - 

ดี - - 13.12 1.61 
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 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยดานความรูความเขาใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน โดยรวมอยูในระดับดี ( X = 13.12) และมี
นักเรียนที่มีคะแนนอยูในระดับดีมาก 17 คนคิดเปนรอยละ 56.67 และมีระดับดีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
 
 การศกึษาความสามารถเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน 
  การศึกษาความสามารถเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการ
เรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสามารถในการปฏิบัติการการแสดงรําเชิญพระขวัญของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน 
 

เกณฑการประเมิน N X  S.D. ระดับ
ความสามารถ 

1. การเคล่ือนไหวสัมพันธกับบทเพลงและจังหวะของดนตรี 30 3.8 0.45 ดีมาก 
2. แสดงลีลาตามแบบนาฎศิลปไทย 30 3.20 0.84 ดี 
3. ความพรอมเพียงในการรํา 30 3.60 0.55 ดีมาก 
4. ความกลาแสดงออก 30 4.00 0.00 ดีมาก 
5. ความออนชอย สวยงาม 30 3.40 0.55 ดีมาก 

เฉล่ีย 30 3.60 0.48 ดีมาก 
 
 จากตาราง 2 พบวา ความสามารถในการปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.60) พิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความสามารถอยูในระดับดีมาก 3 ดาน 
และอยูในระดับดี 2 ดานโดยเรียงลําดับจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย ความกลาแสดงออก ( X = 4.00) เคล่ือนไหว
สัมพันธกับบทเพลงและจังหวะของดนตรี ( X = 3.80) ความพรอมเพียงในการรํา (=3.60) การและแสดงลีลาตามแบบ
นาฏศิลปไทย ( X = 3.20) ความออนชอย สวยงาม ( X = 3.40) ตามลําดับ 
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 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพ 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ระหวางกอนและหลัง จากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง

กอนและหลัง จากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน 
 

การทดสอบ X  S.D. df t P 
กอนเรียน 12.00 2.69 29 15.18 .000 
หลังเรียน 18.37 1.57    

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทยดานความรูความเขาใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของซิมพซัน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 การศึกษาความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนโดยใชแนวคิดของซิมพซันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศกึษาปที ่2 
  การศึกษาความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนโดยใชแนวคิดของซิมพซันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดังตาราง 4, 5 
 
ตาราง 4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นนักเรียนตอจากการจัดการเรียนโดยใชแนวคิดของ

ซิมพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ดานรายวิชาในหลักสูตร 4.16 0.43 มาก 
2. ดานผูสอน 4.80 0.00 มากที่สุด 
3. ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30 0.30 มาก 

รวม 4.42 0.24 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบวา ความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนโดยใชแนวคิดของซิมพซันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ ( X = 4.42) และพิจารณารายดานผูสอน
ระดับมากที่สุด นอกนั้นอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซันมีคะแนนสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลปโดยมี
คะแนนเฉล่ียระดับความสามารถในการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน
เปนกระบวนการรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่มุงชวยพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนในดานการหรือการแสดงออกตางๆ ไดรวมกันเรียนรู ผูวิจัยยังไดนํามาปฏิบัติ เปนไปตามทฤษฎี
ของซิมพซันนักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
(ไมนอยกวารอยละ 80) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ รวม 8 แผน กอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดของซิมพซันมี
ผลสัมฤทธิ ์อยูในระดับ ตํ่ากวาเกณฑ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดของซิมพซันผลการทดสอบ อยูในระดับ
ดีขึ้น 
  2. ความสามารถในการปฏิบัติการการแสดงรําเชิญพระขวัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูใน
ระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซันเปนกระบวนการรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เนนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติซ่ึงมีการเรียนรูความสามารถในทักษะการปฏิบัตินาฏศิลปเพื่อไดพัฒนาการทาง
รางกายของผูเรียนเปนความสามารถในทักษะทํางานของกลามเนื้อรางกายเปนลําดับขั้นตอนและเพื่อชวยใหผูเรียน
ไดปฏิบัติการเคล่ือนไหวไดอยางมีความถูกตอง มีความคลองแคลว มีความคิดสรางสรรค มีความกลาแสดงออกในเชิง
สรางสรรค โดยไมเกิดความอาย ทําใหเกิดความนาสนใจ โดยผูสอนเปนเพียงผูที่อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
คือ การคอยใหคําแนะนํา และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดคิดและสํารวจ
และสรางความรูดวยตนเองและบูรณาการส่ิงตางๆ และเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เรียนรูในรูปของการปฏิบัติพรอม
การทําแบบการประเมินผล การเรียนการสอน 
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพวัน อยูในระดับมาก ซ่ึง
เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน 
จํานวน 30 คน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซันชวยสอน 
เปนการจัดการจัดการเรียนรูที่มีลําดับขั้นตอนไปจากที่นักเรียนเคยเรียนมา เนื่องจากการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้จะ
เปดโอกาส ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ เรียนรูดวยตัวเองสามารถเรียนรูและฝกทักษะการปฏิบัติตามความตองการ 
ความสนใจและเหมาะสมกับวัยที่อยากเรียนรูอยากเห็นของนักเรียนไดเรียนรูตามความตองการ บรรยากาศในการเรียน
การสอนจึงสนุกสนาน ทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. จากผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแสดงนาฏศิลปไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ภายหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
ดังนั้นควรเผยแพรใหโรงเรียนอื่นๆ นํากิจกรรมที่ใชแนวคิดของซิมพซัน ไปใชในการสอนนาฏศิลป 
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  2. จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการปฏิบัติ การแสดงลีลาตามแบบนาฏศิลปไทยอยูในระดับ
ตํ่ากวาดานอื่นๆ คือ ความพรอมเพียงในการรํา ความกลาแสดงออก การเคล่ือนไหวสัมพันธกับบทเพลงและจังหวะของ
ดนตรี ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนฝกการใชทาทางโดยเร่ิมจากงายไปยาก ตามลําดับขั้นตอนของ
ซิมพซันและครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันระหวางเพื่อนในกลุมและครูผูสอน เพื่อนักเรียนจะ
ไดกลาซักถาม กลาแสดงออก และสามารถแสดงลีลาตามแบบนาฏศิลปไทยใหเกิดความสวยงามและเหมาะสม 
  3. จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของซิมพซัน ในการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผูสอน ดานวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ซ่ึงเปนวิชาที่ทําใหนักเรียนไดมีการผอนคลาย มีความสุข สนุกสนาน
จากการเรียนและสรางความสุนทรียศาสตรใหกับนักเรียน 
 ขอเสนอแนะในการศกึษาวิจัยครั้งตอไป 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป โดยใชกิจกรรมอื่นๆ 
เชน การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน และควรจัดการสอนนาฏศิลปประเภทอื่นที่เหมาะสม 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว. 
จันทิมา  เมยประโคน. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง 

การสรางสรรคงานจากเศษวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เรียนดวยการจัดการเรียนรู  
4 MAT. ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

จุฬามาศ  ตะเย็นกุล; วลิดา  เชาวไฝ; และปรีดา  ศรีทาเวช. (2556?). การประเมินผลการปฏิบัต ิ(รายงานวิชาการ
วัดและประเมินผล). กรุงเทพฯ: มหาลัยรามคําแหง. 

โจเซฟ อาร บราวน. (2553). สารานุกรมชุดรางกายของเรา: โครงกระดูกและการเคลื่อนไหว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
อักษรเจริญทัศน. 

ชวาล  แพรัตกุล. (2552). เทคนคิการวัดผล. พิมพคร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพวิฑูรยการปก. 
ทิศนา  แขมมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกทีห่ลากหลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. (2558). คูมือจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ. ฉบับปรับปรุงใหม คร้ังที่ 5. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 
บุญญศักด์ิ  ใจจงกิจ. (2559, กันยายน). รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของบุญญศักดิ์  ใจจงกิจ. 

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. สืบคน 15 มิถุนายน 2560, จาก http://www.bangkok.go.th/bangkok 
education/page/sub/9873/บทความทางวิชากร/1. 

พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ. (2532). รูปแบบการสอน. สงขลา: โครงการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา. 

795



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

พัชนีพงศ  คลองนาวา. (2553). การพัฒนาความสามารถในการรําวงมาตรฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2548). หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: เฮาส ออฟ เคอรมีสท. 
ไพโรจน  ตีรณธนากุล. (2542). วิธีสอนทกัษะปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพฯ. 
ไพศาล  หวังพานิช. (2526). การวัดผลทางการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช. 
เรณู  โกศินานนท. (2548). สืบสานนาฏศลิปไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. (2538). หลักวิจัยทางการศกึษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา (ฝายวัดผล

และวิจัย) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ศุภชัย  บุญทาทอง. (2556). การศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอการเรียนวิชานาฏศิลปของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT. สารนิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 

สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย. (2559, กันยายน). รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของของสุชาติ ศิริสุข ไพบูลย. 
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. สืบคน 15 มิถุนายน 2560, http://www.bangkok.go.th/bangkok 
education/page/sub/9873/บทความทางวิชากร/. 

สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, รศ.; และสุมนรตี  นิ่มเนติพันธ. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูศลิปะ นาฏศลิป ม.1-3 ชวงช้ันที ่3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

 

796



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

NBUE079: การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ART ACTIVITY PACKAGE FOR IMPROVING A SMALL 
MUSCLE OF ELDERLY CHILDHOOD. 
 
รมณีย  แพงคุณ 1   ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยหญิง ชาย อายุระหวาง 4-5 ขวบ ที่กําลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาล 2 โรงเรียน
อนุบาลตนขาว เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน 120 คน ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดย
การสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 15 คน โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากลามเนื้อ
มัดเล็ก แบบประเมินพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.33/85.33 เปนไปสมมติฐานที่ต้ังไว 
 2. ผลการศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก พบวาคะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 89.98 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ระดับ
คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย พบวา คะแนนสังเกตพัฒนาการหลังการใชชุดกิจกรรม 
สูงกวาคะแนนสังเกตพัฒนาการกอนการใชชุดกิจกรรม เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
 
Abstract 
 Rommanee  Paengkhun. (2017). The Development of Creative Art Activity Package for Improving 
a Small Muscle of Elderly Childhood. Bangkok: Graduate School, North Bangkok University. Advisor: 
Dr.Benjarat  Ratchawang. 
 The purposes of this study were 1) to create creative art activity package for improving a small 
muscle of elderly childhood. 2) to investigate the improvement of using a small muscle of elderly childhood 
,and 3) to compare the improvement of using a small muscle of elderly childhood in pre-test and post-test 
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through the creative art activity package for improving a small muscle. The sample of this study consisted 
of 15 boys and girls between 4-5 years old in a class of KG-2 students who were studying in second 
semester in the academic year of 2017 from Tonkhaw Kindergarden School, Bangkapi district in Bangkok 
by Simple Random Sampling. The instruments of this study consisted of the creative art activities 
package for improving a small muscle of elderly childhood, lesson plans, and the evaluation form of 
improvement of using a small muscle of elderly childhood. The data were analyzed by percentage, mean 
and standard deviation. 
 The findings of this study revealed as follows: 
 1. The creative art activity package for improving a small muscle of elderly childhood had the 
efficiency on the standard criteria 80.33/85.33 based on the assumption. 
 2. The development of using a small muscle of elderly childhood through the creative art 
activity package for improving a small muscle revealed that the post-test was on the average of 89.98. 
They were at the excellent level. 
 3. The development of using a small muscle of elderly childhood in pre-test and post-test 
through using the creative art activity package for improving a small muscle of elderly childhood, in post-
test after using the set of activity was higher than the pre-test score based on the assumption. 
 
Keywords: Development, The creative art activity package for improving a small muscle, Elderly Childhood 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย ส่ิงที่เด็กไดรับประสบการณและการ
เรียนรูในชวง 6 ปแรกของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กจะเติบโตเปนผูใหญ เด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาชวงอายุระหวาง 0-6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู ในวัยนี้เติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการ
พัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตอง จะชวยเสริมสรางใหมีความพรอมสมบูรณทั้งทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2560: 16) เด็กอายุ 3-6 ป เปนวัยที่รางกาย
และสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กตองการความรัก ความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจาก
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิด แกปญหา เลือก ตัดสินใจ ใชภาษา
ส่ือความหมาย คิดริเร่ิมสรางสรรค และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 40) 
 ทั้งนี้การวางรากฐานของพัฒนาการทุกดานควรเร่ิมต้ังแตระดับปฐมวัยเพราะการปูพื้นฐานใหเด็กมีความ
พรอมนั้นขึ้นอยู กับการฝกอบรมเล้ียงดูเด็กต้ังแตเยาววัยการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเด็กปฐมวัยทุกคน เจริญเติบโตและเรียนรูอยางมีความสุขเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสและคุนเคย
กับส่ิงแวดลอมดวยตนเองโดยเด็กวัยนี้มีพัฒนาการการเรียนรูที่เร่ิมจากการรับรูการเขาใจเฉพาะส่ิงที่เห็นและจับตองได 
(โรงเรียนอนุบาลลูกรัก. 2550: 1) ดังนั้นการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยหากไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยาง
ถูกวิธี และเปนไปตามขั้นตอนของพัฒนาการแลว จะทําใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอไป
อยางสูงสุด 
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 จากปญหาของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลตนขาวไมสามารถใชกลามเนื้อมัดเล็กในการ 
ทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางถูกวิธี การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมี
ความสําคัญมากในการเตรียมความพรอมดานการเขียนใหกับเด็กปฐมวัยเพราะการเตรียมความพรอมที่ดียอมทําให
เด็กมีพัฒนาการดานการเขียนที่ดีตาม นอกจากนี้กิจกรรมศิลปสรางสรรคการ ฉีก ปะ ติดเศษวัสดุ ที่สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กไดเปนอยางดีชวยเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงเด็กไดสัมผัสกับส่ือวัสดุตางๆ 
ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กไดรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจะสงผลและเสริมสรางจินตนาการความคิดสรางสรรค 
ชวยฝกการแกปญหา ผอนคลายอารมณ ทําใหจิตใจสงบออนโยนมีสมาธิในการทํางาน ความสามารถในการใชกลามเนื้อ
มัดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาจะเปนประโยชนตอครูผูที่เก่ียวของ อีกทั้งจะเปนโยชนอยางย่ิงในการที่จะพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีความพรอมในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีย่ิงขึ้น 
 จากความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยทําใหครูผูสอนมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กเปน
การเตรียมความพรอมทางดานการเขียน เพราะหากนักเรียนปฐมวัยมีความพรอมแลวจะทําใหพัฒนาการทางดาน
กลามเนื้อมัดเล็กมีความแข็งแรงสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองและสงผลตอการพัฒนากลามเนื้อมัดใหญ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 2. เพี่อศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
 3. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาโดยชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กมีพัฒนาการ
การใชกลามเนื้อมัดเล็กได ตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 80 
 3. พัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยคะแนนสังเกตพัฒนาการหลังการใชชุดกิจกรรมสูงกวาคะแนนสังเกต
พัฒนาการกอนการใชชุดกิจกรรม 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กปฐมวัยหญิง ชาย อายุระหวาง 4-5 ขวบ ที่กําลังศึกษา
อยูในช้ันอนุบาล2 จํานวน 3 หองเรียน 120 คน ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตนขาว เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปน เด็กปฐมวัยหญิง ชาย อายุระหวาง 4-5 ขวบ ที่กําลังศึกษา
อยูในช้ันอนุบาล 2 จํานวน 15 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตนขาว เขตบางกะป กรุงเทพ-
มหานคร ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 หองเรียนจํานวนนักเรียน 15 คน 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อ 
มัดเล็ก 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กและพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนือ้มัดเล็ก 
 2. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
 3. แบบประเมินพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 
ผลการศกึษา 
 สวนที่ 1 เพื่อสรางชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ดังแสดงในตาราง 1 

ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 

2. พัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 
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ตาราง 1 ผลประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใชชุดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 

 
นักเรียน
คนที่ 

คะแนนสังเกตพัฒนาการ 
ระหวางเรียน (100) 

คารอยละ คะแนนสังเกตพัฒนาการ 
หลังเรียน (100) 

คารอยละ 

1 80 80 85 85 
2 80 80 85 85 
3 80 80 85 85 
4 80 80 85 85 
5 80 80 85 85 
6 80 80 85 85 
7 80 80 85 85 
8 85 85 85 85 
9 80 80 85 85 

10 80 80 85 85 
11 80 80 85 85 
12 80 80 85 85 
13 80 80 85 85 
14 80 80 90 90 
15 80 80 85 85 

คาเฉล่ียรอยละ 80.33  85.33 
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.33/85.33 

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพรอยละ
ของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 80.33 และรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน 
(E2) มีคาเทากับ 85.33 แสดงวาชุดกิจกรรมพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
80.33/85.33 ปรากฏวาชุดกิจกรรมพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 
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 สวนที่ 2 ศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็กดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ

พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
 

นักเรียน
คนที่ 

ชุดกิจกรรมการใชนิ้วมือ
ปลายนิ้วมือ สรางสรรค

ผลงานไดถูกตอง 
(25) 

ชุดกิจกรรมการใช
กลามเนื้อมัดเลก็กับ
ประสาทสมัผัสได 

(25) 

ชุดกิจกรรมการใช
กระบวนการเรียนรูและ
สรางสรรคผลงานได 

(25) 

ชุดกิจกรรมการใช
กลามเนื้อมัดเลก็ทํางาน

ไดเหมาะสมกับวัย 
(25) 

รอยละ 
ระดับ

คุณภาพ 

1 25 25 20 20 90.00 ดีมาก 
2 25 20 20 25 90.00 ดีมาก 
3 25 20 25 20 90.00 ดีมาก 
4 20 25 25 25 95.00 ดีมาก 
5 20 20 20 25 85.00 ดีมาก 
6 25 20 20 25 90.00 ดีมาก 
7 20 25 20 20 85.00 ดีมาก 
8 25 25 25 20 95.00 ดีมาก 
9 20 25 20 20 85.00 ดีมาก 

10 25 25 20 25 95.00 ดีมาก 
11 20 20 20 25 85.00 ดีมาก 
12 25 25 25 20 95.00 ดีมาก 
13 20 20 25 25 90.00 ดีมาก 
14 25 25 25 20 95.00 ดีมาก 
15 20 20 20 25 85.00 ดีมาก 
รวม 22.66 22.66 22.00 22.66 89.98 ดีมาก 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตนขาว จากนักเรียน 15 คน พบวาคะแนน
หลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 89.98 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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 สวนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ดังแสดงใน ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 
นักเรียน
คนที่ 

คะแนนสังเกตพัฒนาการ 
กอนการใชชุดกิจกรรม (100) 

คะแนนสังเกตพัฒนาการ 
หลังการใชชุดกิจกรรม (100) 

คะแนนความกาวหนา 
(X2-X1) 

1 50.00 90.00 40.00 
2 45.00 90.00 45.00 
3 40.00 90.00 50.00 
4 45.00 95.00 50.00 
5 40.00 85.00 45.00 
6 40.00 90.00 50.00 
7 40.00 85.00 45.00 
8 45.00 95.00 50.00 
9 35.00 85.00 50.00 

10 45.00 95.00 50.00 
11 45.00 85.00 40.00 
12 45.00 95.00 50.00 
13 40.00 90.00 50.00 
14 50.00 95.00 45.00 
15 45.00 85.00 35.00 
รวม 43.3 89.98 46.33 

 
 จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตนขาว สําหรับ
นักเรียน 15 คน พบวาคะแนนสังเกตพัฒนาการกอนการใชชุดกิจกรรมและคะแนนสังเกตพัฒนาการหลังการใชชุด
กิจกรรมมีความแตกตางกันโดยมีคะแนนความกาวหนามีคาเฉล่ียเทากับ 46.33 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ของ
นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตนขาว โดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
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  1. ผลการสรางชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยพบวาชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80.33/85.33 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน สงสม (2556: 40) ทําการวิจัยเร่ืองการใชชุดการจัดกิจกรรม
สรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) ผลการวิจัยพบวา 
ชุดการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยปที่ 2โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) 
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2556 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 กลาวคือ 
ชุดการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กมีประสิทธิภาพ 91.53/93.71 เด็กที่ได รับการจัด
ประสบการณโดยใชชุดการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กมีการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กแตกตาง
จากกอนการจัดประสบการณโดยใชชุดการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กไดเกิดการเรียนรูจากการลงมือกระทําและปฏิบัติจริงกับส่ือ วัสดุ อุปกรณ โดย
ผานการใชประสาทสัมผัส ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เปนวัยของการสํารวจ คนควา มีความอยากรู
อยากเห็นและสนใจในส่ิงแวดลอม การไดลงมือกระทํา การจับตองสัมผัส ทําใหเด็กเขาใจ และรวบรวมประสบการณ 
ทั้งหมดเขาดวยกัน ซ่ึงเปนประสบการณสําคัญ 
  2. ผลการศึกษาพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ช้ันปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตนขาว คะแนนหลังการใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนา
กลามเนื้อมัดเล็ก พบวาคะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 89.98 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิศา  บุญพิมพ 
(2555: 67) ทําการวิจัยเร่ืองการสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช 31 กิจกรรมประกอบ
อาหารประเภทขนมไทย ผลการวิจัย พบวา พัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยสัปดาหกอนการทดลองและ
ตลอดชวงการทดลองสัปดาหที่ 1-8 มีคาเฉล่ียโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 
2242.935) และมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชวงสัปดาหสวนพัฒนาการรายดาน 
คือ ดานความคลองแคลว (F = 1047.886) ดานความยืดหยุน (F = 900.357) ดานความถูกตองและความสามารถใน
การควบคุม (F = 749.117) ดานการประสานกัน (F = 826.550) และดานการรับรูโดยใชการสัมผัส (F = 751.067) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นบางชวงสัปดาหโดยการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารประเภทขนมไทยสงผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กโดยรวมรอยละ 99.4 (Partial η2 =.994) 
และสงผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กรายดานรอยละ 98.7,98.5,98.2,98.3 และ 98.2ตามลําดับ สรุปวาการ
จัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยสงผลตอการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยให
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กเกิดการเรียนรูโดยการกระทําการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ตามความ
สนใจ ใหเด็กไดเรียนรู ลงมือกระทําดวยตนเอง ซํ้าแลวซํ้าเลายอมเกิดการเรียนรู ที่เช่ือวา การเรียนรูจะไดผลตองอาศัย
การไดฝกหรือทําซํ้าเสมอใหเด็กมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือฝกหัดบอยๆ จนทําไดอยางคลองแคลวและเกิดแรงจูงใจ มีความ
สนใจสามารถเขาใจถึงเปาหมายและคุณคาส่ิงที่ทํา ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้ตองการไดรับการฝกฝนใหเกิดทักษะเด็ก
ปฐมวัยเรียนรูไดดีจากประสบการณซํ้าแลวซํ้าอีก เนื่องจากเด็กปฐมวัยมักจะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดซํ้าๆ มักแสวงหาหนทาง
ใหกับการกระทําของตนเอง และหาทางพัฒนาส่ิงที่เขาทํา 
  3. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใชชุด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยพบวาคะแนนสังเกตพัฒนาการหลังการใชชุด
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กิจกรรมสูงกวาคะแนนสังเกตพัฒนาการกอนการใชชุดกิจกรรมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา (2551: 66) ทําการวิจัยเร่ืองศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปสรางสรรครอยดอกไมผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กหลัง
การทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณที่เด็กไดรับจากการ
กระทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก นั้น สงเสริมใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของวัสดุเก่ียวกับรูปราง รูปทรง สี ขนาด การประดิษฐ การวัด การมองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง ซ่ึง
นับเปนพื้นฐานของการเรียนรูเก่ียวกับมิติสัมพันธของเด็กเปนอยางดีและกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อ
มัดเล็ก ยังเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ไดปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน คือ เด็กไดลงมือประดิษฐ
ช้ินงานตางๆ จากวัสดุที่ไมซํ้ากันในแตละวัน และไดใชความคิดในการที่นําวัสดุตางๆ มาตกแตงประดิษฐช้ินงานของ
ตนเองใหสวยงาม ซ่ึงในชวงแรกๆ ที่ทําการทดลองเด็กบางคนยังไมคอยเขาใจถึงวิธีในการปฏิบัติงาน ยังไมมีทักษะ 
วิธีการทําช้ินงานของตนเองเพื่อใหช้ินงานของตนเองออกมาสวยงาม แตเม่ือเด็กไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 
 จากการจัดกิจกรรมพัฒนาการการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กมีความสําคัญมากในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัย อีกทั้งจะเปนโยชนอยางย่ิง
ในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความพรอมในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดี จะสงผลตอการพัฒนาในดานตางๆ และมี
ความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ อยางแทจริง 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ไดชุดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
 2. ผูบริหาร ครู และผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนา
กลามเนือ้มัดเล็ก ใชเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมสงเสริมพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กและเตรียมความพรอมใหกับ
ผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  ครูควรมีบทบาทในการดูแลใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําเม่ือเด็กตองการ กระตุนเด็กโดยใหเด็กได
ทดลองทําตามความคิดของตนเอง ใหแรงเสริมกลาวคําชมเชยในผลงานของเด็ก ทําใหเด็กมีความม่ันใจและต้ังใจในการ
ทํากิจกรรม การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สามารถที่จะพัฒนาทักษะในดานอื่นๆ ไดดวย เชน ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ ทักษะทางดานคณิตศาสตร เปนตน 
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 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
  ครูผูสอนควรสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับความสามารถ
ดานอื่นๆ เชน ความสามารถทางการคิด ความสามารถทางดานคณิตศาสตรโดยบูรณาการความคิดในการสรางชุด
กิจกรรมที่มีลักษณะการบูรณาการหลากหลายความสามารถเขาดวยกัน 
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NBUE081: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานบางพล ี(บุศยบูรณะ) โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (CGI) 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ABOUT MEASUREMENT 
OF THE STUDENTS IN PATHOMSUKSA 4 BAN BANGPHLI SCHOOL BY USING COGNITIVE 
GUIDED INSTRUCTION (CGI 
 
ชัชวาล  ชนสุภาพ 1   ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) และศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร โดยกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 4 จํานวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .91 และแบบวัดเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉล่ียของความแตกตาง (Mean Difference) 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) นักเรียนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 มีคะแนนผาน
เกณฑที่ระดับดีขึ้นไป นอกจากนี้เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน และเจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร อยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแนะใหรูคิด (CGI), เจตคติ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare learning achievement in 
mathematics about measurement of the students in Prathomsuksa 4 , Ban Bangphli school between 
before learning and after learning by using Cognitive Guided Instruction (CGI) and to study the students ' 
attitudes towards learning mathematics about measurement by using Cognitive Guided Instruction (CGI). 
The target population of this study was 10 students in Prathomsuksa 4, Ban Bangphli school. Research 
instruments were 3 instruction plans, 40 items of achievement test in mathematics about measurement 
was multiple choices test in mathematics about measurement which reliability was .91 and 25 items of 
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students ' attitudes test towards learning mathematics which reliability was .86. The statistics for 
analyzing data were percentage, mean standard deviation and mean differences. 
  The results of the research were learning achievement in mathematics about measurement 
 of the students in Prathomsuksa 4 using Cognitive Guided Instruction (CGI) was higher than good rate,  
all students passed the criterion provided. After learning mathematics by using Cognitive guided 
instruction (CGI), the learning achievement of student in Prathomsuksa 4 were higher than before 
learning by using Cognitive Guided Instruction (CGI). Student’s attitudes towards mathematics were 
higher than good rate (100%). 
 
Keywords: Learning achievement, Cognitive Guided Instruction, Attitude. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดสาระในกระบวนการเรียนรูที่ครูและสถานศึกษา
จะตองนําไปสูการปฏิบัติโดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู แบบเดิมที่มีครูเปนศูนยกลางมาสูการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยเอาชีวิตจริงเปนตัวต้ัง เปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญหนาสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง แนวการจัดการศึกษาดังกลาวใหความสําคัญกับกระบวนการคิด 
กระบวนการแกปญหาและกระบวนการฝกทักษะโดยเฉพาะความคิดสรางสรรคเปนไปตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มีสวนหนึ่งกําหนดไววาใหนักเรียนมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใฝรู (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2542: 5-6) 
ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาที่ใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอกมีมาตรฐานที่  4 ดาน
ผูเรียนกําหนดไววาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2543: 25) ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผลเปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหสามารถ
คาดการณวางแผน ตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551: 50) 
 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรในระดับประเทศ พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลาวคือ ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต (O-NET) ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 ต้ังแตป พ.ศ. 2556-2558 คะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มทุกป (กระทรวง-
ศึกษาธิการ. 2558: 16) วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรของสมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินผลทางการ 
ศึกษา พบวา นักเรียนทําคะแนนไดดีสําหรับขอสอบแบบเลือกตอบที่ใชทักษะพื้นฐานหรือขอสอบที่ใชความจํา แตไม
สามารถทําขอสอบเปนโจทยปญหาที่ตองคิดวิเคราะหหรือตองเขียนคําตอบอธิบายแสดงใหเห็นถึงปญหาในการคิด
วิเคราะหตลอดจนการเรียบเรียงความคิด ออกมาเปนคําพูดในขณะที่ความสามารถดังกลาวเปนเร่ืองที่จําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิต (สมพงษ  ปนหุน. 2552: 1-13) การที่ครูโดยสวนใหญจัดการเรียนรู ตามเนื้อหาในหลักสูตร ขาดการจัด 
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การเรียนรูที่เปนรูปธรรม ขาดการจัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะหขาดการทํากิจกรรม (กุลกาญจน  สุวรรณรักษ. 
2556: 2) และการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแมวาจะมีการปรับปรุงแกไขมาเปนเวลานาน ตราบจนปจจุบันก็ยังคงพบ
อุปสรรคอีกมากมาย นักเรียนยังคงประสบปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตรกันมาก นักเรียนไมประสบความสําเร็จ
ในการเรียนคณิตศาสตร เกิดการจัดการเรียนรูที่เนนการบรรยายมากกวาใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคาระห (อําภารัตน  
ผลาวรรณ. 2556: 1) 
 การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) เปนการจัดการเรียนรู
รูปแบบหนึ่ง ที่แตกตางจากในอดีตที่ผานมาซ่ึงมุงเนนไปที่ขั้นตอน วิธีการ เพราะการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะให
รูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่ขึ้นอยูกับพื้นฐานความคิด ความเขาใจของนักเรียนโดยที่ครูจะมีความรูและความ
เช่ือมาจากการทําความเขาใจความคิดของนักเรียน เพื่อที่จะสามารถออกแบบการเรียนรูซ่ึงมุงเนนใหนักเรียนสามารถ
สรางองคความรูใหมดวยตนเอง และสามารถหาแนวทางที่หลากหลายดวยตนเอง เพื่อนําไปสูขอสรุปการจัดการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เสนอปญหา ครูนําเสนอปญหาตามวัตถุประสงคและความมุงหมายที่ต้ังไว  
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหขอมูลและแกปญหา ครูแนะนําใหนักเรียนเขาใจปญหา และมีอิสระในการ
แกปญหา  
  ขั้นที่ 3 ขั้นรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา  
  ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายคําตอบและวิธีการที่ใชในการแกปญหา คารเพ็นเตอร (ปวันรัตน  วัฒนะ. 2559: 
4; อางอิงจาก Carpenter et al. 1989: 499-531) การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการ
เรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียนเอง การที่นักเรียนสรางความรูดวยตนเอง จะสงผลให
นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น นอกจากนี้กิจกรรมในการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
เปนกิจกรรมที่เนนการพัฒนาความเขาใจตลอดจน ความคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งส่ีขั้นตอนจะทําใหนักเรียน
มีความเขาใจในเนื้อหาไดมากขึ้นกวาเดิม นักเรียนจะตองผานกระบวนการคนหา แกปญหาดวยตนเอง จนกระทั่งได
ขอสรุป นักเรียนมีโอกาสไดคิดพรอมทั้งลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจ ที่ชัดเจนสามารถนําความรูที่มี
อยูไปประยุกตใช (เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร. 2551: 190) การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สามารถ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรของนักเรียนดีขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) ในขั้นตอนการจัดการเรียนรูจะชวยสงเสริมใหนักเรียนคิดแกปญหาสรางองคความรูใหมทําใหสนับสนุน พรอม
ทั้งพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตรของนักเรียน  (กุลกาญจน  สุวรรณรักษ. 2556: 64) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง การวัด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ระหวางกอนและหลังการ
จัดการเรียนรู 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑในระดับดีขึ้นไปจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
นักเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน 
 3. เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิชา คณิตศาสตร ที่เหมาะกับนักเรียน 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูในการนําการสอนไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระอื่นๆ ใหกับ
นักเรียน 
 3. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศย-
บูรณะ) อําเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 คน 
  2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

 

การจัดการเรียนรูแบบ 
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง การวัด 
2. เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร 
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   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การ
วัด และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 
  3. การสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) หมายถึง การจัดการเรียนรูของครู 
ที่มีตอนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) เร่ือง การวัด ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความคิดความ
เขาใจของนักเรียน โดยเนนใหนักเรียนสรางความรูความเขาใจดวยตนเองมีครูเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนคิดอยาง
ตอเนื่อง จนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1) ครูนําเสนอปญหาตามจุดประสงคและ
ความมุงหมายที่ต้ังไว 2) ครูจะชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจในปญหาและเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการ
แกปญหา 3) นักเรียนรายงานคําตอบและวิธีการแกปญหา พรอมเหตุผล และ 4) นักเรียนทั้งช้ันเรียนชวยกันอภิปราย
คําตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูจะเปนผูนําใหเกิดการอภิปรายโดยใชคําถาม 
  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรู ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร 
เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) ซ่ึงวัดไดจากคะแนนผลการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
การวัด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  5. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) ตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ในดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานส่ือในการ
จัดการเรียนรู ดานการนําความรูไปใช ดานผูสอนและดานเนื้อหา โดยวัดไดจากคะแนนผลการตอบแบบวัดเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
  6. เกณฑ หมายถึง คะแนนขั้นตํ่าที่จะยอมรับไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงวิเคราะหได
จากคะแนนผลการทดสอบหลังเรียน มาคิดเปนรอยละเทียบกับเกณฑ ซ่ึงเปนเกณฑการตัดสินผลการเรียนกลุมสาระ
คณิตศาสตรของสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   คะแนนรอยละ 80 -100 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีมาก 
   คะแนนรอยละ 70 – 79 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี 
   คะแนนรอยละ 60 – 69 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับพอใช 
   คะแนนรอยละ 50 – 59 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับผานเกณฑ 
   คะแนนตํ่ากวารอยละ 50 หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 แผน โดยการหาคาเฉล่ียความเหมาะสมแบบ
มาตราประมาณคา (Rating scale) 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ
หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
  3. แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบวัด
เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ทั้งในดานรูปแบบ ลักษณะของขอคําถาม จํานวนขอคําถาม และหาคุณภาพของ
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แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามแตละขอกับขอบขายที่จะศึกษาตามนิยามศัพทเฉพาะ (IOC) และหาอํานาจจําแนกแบบความ 
สัมพันธของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation)  
 
สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหความแตกตางของผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาเฉล่ียของความแตกตาง 
(Mean Difference) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ผูวิจัยดําเนินการติดตอประสานงานผูบริหารโรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) อําเภอบางไทร 
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย 
  2. ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดและทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 10 คนเพื่อใหทราบ
แนวทางเบื้องตนในการดําเนินการวิจัย  
  3. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ผูวิจัยสรางขึ้นทดสอบกับกลุมเปาหมาย 
  4. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ตามกําหนดการสอน 
  5. เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนรูตามกําหนดแลวผูวิจัยจึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 
 
ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป จํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
นักเรียน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน 
  3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑในระดับดีขึ้นไปจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร เร่ือง 
การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) จากการจัดการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด (CGI) 

 

 
 จากตาราง 1 พบวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 32-40 
คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 คาเฉล่ีย 33.33 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 28-31 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซ่ึงอยูในระดับดี มีจํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 70 คาเฉล่ีย 29.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน ดังตาราง 2 และ 3 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (CGI) โดยใชสถิติคาเฉล่ียของความแตกตาง (Mean Difference) 

 

นักเรียนคนที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน Difference 
1 18 28 10 
2 17 31 14 
3 20 34 14 
4 19 30 11 
5 19 33 14 
6 15 29 14 
7 18 30 12 
8 15 28 13 
9 20 33 13 

10 17 29 12 
 µ = 17.80 µ = 30.50 MD = 12.7 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ µ σ 
32-40 80-100 ดีมาก 3 30.00 33.33 0.58 
28-31 70-79 ดี 7 70.00 29.29 1.11 
24-27 60-69 ปานกลาง - - - - 
20-23 50-59 ปรับปรุง - - - - 
0-19 0-49 ตํ่ากวาเกณฑ - - - - 

รวม 10 100   
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 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด (CGI) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยหาคาสถิติคาเฉล่ียของความแตกตาง (Mean Difference: MD) = 
12.7 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (CGI) 

 
การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด µ σ MD รอยละ 
กอนเรียน 15 20 17.80 1.81 

12.70 31.75 หลังเรียน 28 34 30.50 2.17 
 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) กอน
เรียนมีคะแนนตํ่าสุด 15 คะแนน คะแนนสูงสุด 20 คะแนน คาเฉล่ีย 17.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81 สวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI)  หลังเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 28 คะแนน คะแนน
สูงสุด 34 คะแนน คาเฉล่ีย 30.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การ
วัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) จากการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉล่ียของความแตกตาง 12.70 คิดเปนรอยละ 31.75 
 เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป ดังตาราง 4-5 
 
ตาราง 4 ระดับเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 

รายการประเมิน µ σ ระดับความรูสึกนึกคิด 
1. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.08 1.02 เจตคติดี 
2. ดานส่ือการสอน 2.85 1.24 เจตคติปานกลาง 
3. ดานเนื้อหา 4.02 1.05 เจตคติดี 
4. ดานผูสอน 4.19 1.02 เจตคติดี 
5. ดานการนําความรูไปใช 3.06 1.45 เจตคติปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.70 0.31 เจตคติดี 
 
 จากตาราง 4 เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดี (µ = 
3.70) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดานผูสอน 
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ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานเนื้อหา อยูในระดับดี (µ = 4.19, 4.08, 4.02 ตามลําดับ) และดานการนํา
ความรูไปใช ดานส่ือการสอน อยูในระดับปานกลาง (µ = 3.06, 2.85 ตามลําดับ) 
 
ตาราง 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 

การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบางพลี (บุศยบูรณะ) หลังจากการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) 

 

 
 จากตาราง 5 พบวา การศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียน คณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 100-125 
คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 คาเฉล่ีย 103.75 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.51 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 75-99 คะแนน อยูในเกณฑ 60-79 ซ่ึงอยูในระดับ ดี มีจํานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ 60 คาเฉล่ีย 84.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.14 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑในระดับดีขึ้นไปจํานวนรอยละ 100 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน 
 3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จาก
การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานบางพลี (บุศยบูรณะ) จากการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) มีคะแนนสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ใชการแกปญหาเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนรู  

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ µ σ 
100-125 80-100 ดีมาก   4 40 103.75 1.51 
75-99 60-79 ดี   6 60   84.83 2.14 
50-26 40-59 ปานกลาง -  - - 
25-49 20-39 ไมดี -  - - 
0-24 0-19 ไมดีเลย -  - - 

รวม 10 100   

815



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

มีการทํากิจกรรมตางๆ ดวยความรูความเขาใจบนพื้นฐานการแกปญหา เช่ือมโยงปญหาและทักษะดานตางๆ กับ
ความรูเดิมของนักเรียน ครูมีการถามคําถามที่เหมาะสมและฟงคําตอบของนักเรียนแตละคน ซ่ึงทําใหการจัดการ
เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานสมอง เพราะสมองทําใหเกิดการ
รับรู ส่ังการ เกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห จากประสบการณ ความรูของนักเรียนอยางอิสระตามขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยกําหนดปญหาใหนักเรียนไดแสดงออกถึงแนวทางการ
แกปญหา ไมมีการปดก้ันทางดานความคิดเพราะแนวทางการแกปญหาของแตละคนอาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน
ออกไป ตามความรูและประสบการณของนักเรียนซ่ึงประสบการณเกิดจากการไดเห็น ไดฟง ไดยิน และไดสัมผัส 
ประกอบกับความรูที่เคยไดศึกษามาแลวทั้งจากการคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง และการเรียนรูในช้ันเรียนตาม
ศักยภาพและความสามารถในการรับรูของแตละบุคคลทําใหเกิดการผสมผสานกันเกิดเปนแนวคิดที่หลากหลายแลว
จึงนําแนวคิดตางๆ มาอภิปรายรวมกันเปนการแลกเปล่ียนความรู ทําใหเกิดความสามัคคีและความมีมนุษยสัมพันธที่
ดีตอเพื่อนรวมช้ันเรียนจึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร สูงขึ้น โดยครูเปนผูช้ีแนะแนว
ทางการแกปญหาเทานั้น สอดคลองกับ คารเพ็นเตอรและแฟรนนีมา (เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร. 2553: 2-4; อางอิง
จาก Carpenter; et al. 1989: 499-531; Fennema; et al. 1993: 555-583) เก่ียวกับแนวคิด ที่ตองอยูบนพื้นฐาน
ความเขาใจของนักเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรูการปฏิบัติของครูและการเปล่ียนแปลงเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูของนักเรียน ครูตองสามารถรูวิธีการคิดของนักเรียน และตองหาวิธีการที่จะชวยให
นักเรียนสรางแนวความคิดของตนเอง โดยที่ครูตองวินิจฉัย เก่ียวกับความคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนวา นักเรียน
สามารถแกปญหาและมีความสนใจ ในขั้นตอนการแกปญหาอยางไรนักเรียนในหองเรียนที่จัดการเรียนรูแบบการสอน
แนะใหรูคิด (CGI) สามารถแสดงวิธีการคิดที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนเสนอ
แนวทางการแกปญหา และรวมอภิปรายรับฟงความคิดของผูอื่นเพื่อหาขอสรุปนําไปสูวิธีการ ในการแกปญหาที่
แทจริง โดยครูเปนผูคอยช้ีแนะแนวทางและสนับสนุนใหนักเรียนแตละคนหาวิธีการที่ถูกตองชวยเหลือใหนักเรียน
คนพบขอผิดพลาดของตนเอง เพื่อนํามา แกไขหาแนวทางที่ถูกตองซ่ึงครูไมบอกวิธีการแกปญหาแกนักเรียน การ
จัดการเรียนรู ลักษณะนี้จะชวยใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองและแกปญหาไดดวยตนเอง ทั้งยัง ทํา
ใหนักเรียนรูสึกสนุก งายตอการทําความเขาใจ และมีแรงจูงใจการเรียนดวยตนเองมากขึ้น ซ่ึงยังสอดคลองแนวคิด
ของ ภัทรรัตน  แสงเดือน (2553: 55) เก่ียวกับ ความเขาใจทางความคิดของตนในการควบคุมและจัดการความคิดได
อยางเหมาะสม มีการวางแผนและทบทวนความคิดของตนเองผูเรียนสามารถปรับเปล่ียนกลวิธี การคิดของตนเองให
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู อีกทั้งแนวคิดของ ชุติมา  ฉุนอิ่ม (2558: 15) การที่เนนใหนักเรียน สรางความรูความ
เขาใจ ไดดวยตนเอง การแกปญหา การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร และการใชคําถาม โดยครูตองมีการประเมิน 
ความคิดของนักเรียนเปนประจํา เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุธารัตน  สมรรถการ (2556: 103-114) ไดทําการวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เร่ืองวิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน การจัด 
การเรียนรูใชการกระตุนใหนักเรียนเปนฝายต้ังคําถามเพื่อพัฒนาการคิด การแกปญหา และการคิดวิเคราะหดวย
ตนเองกอน จากนั้นครูจะเปนผูคอยใหคําช้ีแนะแนวทางที่เหมาะสม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน   
ตรีวงค (2556: 89-90) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการเสริมสรางทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร เร่ือง สมการ
และการแกสมการโดยใชรูปแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดมี
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คาประสิทธิภาพเทากับ 83.13/81.57 และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 69.75/66.62 ซ่ึง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบการสอนแนะใหรูคิด มีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การวัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
บานบางพลี (บุศยบูรณะ) จากการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉล่ียของความแตกตาง (Mean Difference: MD) = 
12.70 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนรูที่อยูบนพื้น
ฐานความรูความคิดของนักเรียน โดยการใชการเรียนรูจากปญหาและนักเรียนคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเอง โดยที่
ครูเปนผูแนะนําเทานั้น นักเรียนมีการรวมกลุมในการแลกเปล่ียนแนวความคิดในการแกปญหา พรอมทั้งครูและ
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการแกปญหาเพื่อสรุปผล เกิดการเรียนรูจากปญหาโดยมีแนวคิดของการวิเคราะหปญหา
เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม เชน โจทยถามอะไร, โจทยกําหนดอะไรให, ใชวิธีใดในการหาคําตอบ เปนวิธีการจัดการ
เรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการคิด ซ่ึงการคิดนั้นเปนกระบวนการของสมองโดยใชความรู ประสบการณ มาสัมพันธ
กับส่ิงเราขอมูลหรือส่ิงแวดลอมเพื่อแกปญหา แสวงหาคําตอบทําใหมีการตัดสินใจในการแกปญหาที่ถูกตอง การคิด 
เปนพฤติกรรมที่เปนนามธรรมสามารถแสดงออกมาทางคําพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมา การจัดการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) จึงเปนวิธีการที่ใชพัฒนาความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ สนุกไปกับ
การเรียน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ที่ตัวของนักเรียนสามารถหาแนวทางในการแกปญหานั้นได ทําใหนักเรียนอยากมี
สวนรวมในการคิดแกปญหา ทํากิจกรรมตามกระบวนการจัดการเรียนรูและยังไดทําใหเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู
ใหมๆ จากเพื่อนรวมช้ันเรียนรวมถึงครูผูสอนมีสวนชวยในการหาคําตอบแตไมใชการบอกคําตอบ เปนเพียงประคับ- 
ประคองนักเรียนไมใหเกิดความสับสนในการคิดหาคําตอบ ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนเรียน สอดคลองงานวิจัยของ วิลเลสซีเนอร และ 
เคปเนอร (กุลกาญจน  สุวรรณรักษ. 2556: 36; อางอิงจาก Villasenor; & Kepner. 1993: 62-69) ไดทําการสํารวจ
การใชการสอบแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ของโรงเรียนขนาดใหญในแถบตะวันตกตอนกลาง กลุมตัวอยางเปน
นักเรียน จํานวน 144 คน ที่ไดรับการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) และนักเรียน จํานวน 144 คน ที่ไดรับการ
สอนแบบปกติเปนกลุมควบคุม เคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลกับนักเรียนคือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางเลขคณิต 
และการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลพื่อประเมินขั้นตอนและวิธีที่นักเรียนใชในการแกปญหาทั้งขอสอบที่เปน
ตัวเลขและโจทยปญหา ผลการวิจัยนักเรียนที่ไดการรับการสอนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ไดคะแนนจากการวัด 
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ และจากการสัมภาษณนักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ก็ไดคะแนนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
อําภารัตน  ผลาวรรณ (2556: 135-136) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
(CGI) เร่ืองความนาจะเปน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
ความตระหนักในการรูคิด และความมีวินัยในตนเอง นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI)และสอดคลองงานวิจัยของ 
สุนีย  คําควร (2559: 87-88) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิดกับเกณฑรอยละ 
70 จากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่มีผลตอทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามความรู ความคิด 
ตลอดจนนักเรียนมีการฝกการคิดแกปญหาดวยตนเอง มีอิสระในการคิดแกปญหา จึงทําใหการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเพราะนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสนใจ มีความคิดบางบวกตอการจัดการเรียนรูแบบสอน
แนะใหรูคิด (CGI) และอยากเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี เพราะการจัดการเรียนรู
แบบสอนแนะใหรูคิด (CGI) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวางนักเรียนและครู เกิดการคิดอยางมีอิสระครูตองคอย
ศึกษาพฤติกรรมของงนักเรียน ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ครูคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือนักเรียนวาติดขัดหรือ
แกปญหาไปในแนวทางที่ถูกตองหรือไม การทําเชนนี้เกิดการมีปฎิสัมพันธอันดีทั้งนักเรียนและครู เม่ือนักเรียนคิด
แกปญหาไมถูกตอง ไมถูกวิธ ีครูจะคอยชวยเหลือโดยจะไมบอกวาคําตอบนี้ผิด แตจะใหนักเรียนลองเปล่ียนวิธีการคิด
วิธีอื่นดู เม่ือนักเรียนเกิดความม่ันใจกลาคิดกลาแสดงออก และคิดแกปญหาไดถูกตองแลวนั้น ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี
ตอการจัดการเรียนรูและอยากที่จะเรียนการจัดการเรียนรูจึงดําเนินไปไดดวยดี มีความสุขทั้งนักเรียนและครู ดังนั้น 
การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร อยูใน
ระดับดีขึ้นไป สอดคลองกับแนวคิดของ อนงค  อินตาพรหม (2552: 11) กลาวถึง เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร 
หมายถึง ความรูสึกหรืออารมณที่เปนไปไดทั้งทางบวก ทางลบ หรือเปนกลาง ตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ ภาณุมาส  เศรษฐจันทร (2556: 39) กลาวถึงความหมายของเจตคติ สรุปไดวา 
เจตคติ หมายถึง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ความชอบและไมชอบที่บุคคลมีตอบุคคล กลุมสังคม สถานการณ 
วัตถุ หรือแนวคิด และถามีสถานการณใดๆ เกิดขึ้นบุคคลเพียงแตมีความรูสึกตอส่ิงนั้นโดยไมจําเปนตองรวมมือก็ได 
เช่ือวามีเจตคติตอส่ิงนั้นและสอดคลองกับแนวคิดของ เธอรสโตน (Thurstone. 1967: 479) กลาวถึง เจตคติวาเปนตัว
แปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย แตเนนความโนมเอียงทางจิตภายใน แสดงใหเห็นไดโดย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้ยังกลาววาเจตคติเปนเร่ืองของความชอบความไมชอบ ความ
ลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึกและความเช่ือม่ันตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลกาญจน  สุวรรณรักษ 
(2556: 60-66) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ังและการ
ตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนน
ทักษะการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน สูงกวากอนการจัดการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการมีอิสระในการคิดแกปญหาดวยตนเองทําใหมีความคิดหลายๆ แบบ หลายๆ ดาน มา
รวมกัน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูที่สรางสรรค และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร (2551: 
187-191) ไดทําวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผล และการ
เช่ือมโยง โดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล กับส่ิงแวดลอมและศึกษาผลของการใช
กิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้น ในดานความเขาใจ ทางคณิตศาสตรเร่ืองการวิเคราะหขอมูล ทักษะการใหเหตุผล ทักษะ
การเช่ือมโยง เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และการมีสํานึกรักษส่ิงแวดลอม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษา
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ปที่ 6 ดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย จากการทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
ภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ .01 และดานสํานึกรักษส่ิงแวดลอมพบวา นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบวัดการมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม ภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ครูผูสอนควรทําความเขาใจขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ไมควรสลับ
ขั้นตอนหรือสอนขามขั้นตอน เพราะแตละขั้นตอนมีความสอดคลองและตอเนื่องกัน 
 2. ครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใหทั่วถึง เพราะอาจมีนักเรียนบางคนที่ไมกลาแสดงออก 
หรือไมทํากิจกรรมนั้นๆ ดวยตนเอง และควรใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติแตละกิจกรรมรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรติดตามผลของการใชการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะให รูคิด (CGI) เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดในวิชาคณิตศาสตร เชน ทักษะการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห 
 2. ควรศึกษาผลของการใชการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและบูรณาการรวมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 
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NBUE082: ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานสิ่งแวดลอมในสถานศกึษาของอําเภอคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
TEACHERS’ OPINION ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SCHOOLS OF KHLONGYAI 
DISTRICT UNDER THE JURISDICTION OF TRAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE 
 
จิราพร บุญครอบ 1 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) 
ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และ 3) ดานการจัดการเรียนการสอน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 
2560 จํานวน 108 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยพัฒนามาจากพระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2556: 107-111) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และคา t-test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดานวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
 2. ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 3. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและดานการบริหารจัดการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
จัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพและดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study and compare teacher’s opinion on environmental management in 
schools of KlongYai district under the jurisdiction of Trat primary educational service area office, in all 
three aspects, were;  1) In the aspect of management, 2) In the aspect of physical environment 
management, and 3) In the aspect of educational management. The sampling group used for was 108 
teachers in KlongYai district under the jurisdiction of Trat primary educational service area office in 2017 
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academic year from the total 108 population. It is using purposive sampling. The instrument used in the 
study was a questionnaire. Researchers developed from Phramaha Decha Amaramethee (Suabjun) 
(2556: 107 -111). The data were analyzed by using percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 
 The results showed that: 
 1. The satisfaction on the teacher’s opinion on environmental management in schools of 
KlongYai district under the jurisdiction of Trat primary educational service area office, the overall and 
individual were at a high level. 
 2. Teachers with different levels of experience have different opinions on environmental 
management in schools. The overall and individual aspects are not different. 
 3. Teachers with different levels of education have different opinions on environmental 
management in schools, the overall and management administration were different opinions on the 
statistically significant difference at the .05 level. The physical environment management and educational 
management were not different. 
 
Keywords: Opinion, environmental management in schools 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6บัญญัติวา 
การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และตามที่
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศนให
คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง รักการเรียนรู อยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรู
ไดทุกเวลาทุกสถานที่ไดเรียนรูจากส่ือเทคโนโลยี จากแหลงเรียนรูในและนอกสถานศึกษา (กรมวิชาการ. 2556: 17) 
นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559: 8) โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
กําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงเปน 4 มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีการกําหนดตัวบงช้ีที่ครอบคลุมและให
น้ําหนัก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและการบริหารโดยกําหนดไวในมาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ขอ 2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (4) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 
 สภาพแวดลอมในสถานศึกษา เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูเรียนสภาพ- 
แวดลอมที่ดีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ดานความรูความคิด บุคลิกภาพ มีความ
รับผิดชอบและประสบผลสําเร็จในการศึกษา (อารียา  สตารัตน. 2556: 17) ซ่ึงสอดคลองกับ คึกฤทธิ์  ศิลาลาย 
(2554: ออนไลน) กลาววา การจัดการศึกษาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงการ
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เรียนรู ไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน ควรรวมถึงบริเวณตางๆ ในโรงเรียน และยังสอดคลองกับ พระมหาเดชา อมรเมธี 
(สืบจันทร) (2556: 21) กลาววา สภาพการณของส่ิงตางๆ ที่อยูหรือเกิดขึ้นในสถานศึกษาทั้งวัตถุ ส่ิงของ ตัวบุคคล 
วิธีการ หรือกระบวนการตางๆ ที่มีอิทธิพลตอบุคคลในสถานศึกษา และสงผลตอพัฒนาการของนักเรียนทั้งในดาน
บวกและดานลบ 
 โรงเรียนในอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจํานวน 11 โรง  
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 189 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560: ออนไลน) 
อําเภอคลองใหญมีสภาพเปนภูเขาและที่ราบริมฝงทะเล ทําใหโรงเรียนในอําเภอคลองใหญมีสภาพแวดลอมกันดาร 
อยูหางไกลตัวเมืองตราด ติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีแรงงานตางดาวชาวกัมพูชาเขามารับจางในภาคประมงใน
พื้นที่มีจํานวนมาก จึงมีนักเรียนชาวกัมพูชามาเขาเรียนในโรงเรียนจํานวนมาก การดูแลสภาพแวดลอมจึงมีความ 
สําคัญจะเห็นไดจากการเสนอขาวของสถานีโทรทัศน ชอง 8 ไดรายงานขาวเก่ียวกับปญหาส่ิงแวดลอมของ ตําบลไม
รูด อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดวา ชาวบานเดือดรอนหนักหลังกองขยะบริเวณหาดไพลินมีจํานวนมากจนลน
ออกมาดานนอกริมถนน ทําใหกีดขวางการจราจร สงกล่ินเหม็น และมีแมลงวันตอมเปนจํานวนมากขณะที่ชาวบาน
บริเวณใกลเคียงตางไดรับผลกระทบจากปญหากองขยะนี้เพราะตองทนกับกล่ินเหม็นของกองขยะ และมีความ
รําคาญฝูงแมลงวันจํานวนมาก กอใหเกิดความเดือดรอน และอยากใหหนวยงานที่รับผิดชอบเขามาดูแล และแกไข
ปญหาดังกลาวให เพราะวา ปญหานี้เกิดขึ้นมานานแลวและอยากใหยายที่ทิ้งขยะ เนื่องจากขยะมีทุกวัน และมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนทําใหเวลาทานขาวตองกางมุงตลอดเวลา สําหรับกองขยะหาดไพลิน เปนสถานที่ทิ้งขยะของ
อําเภอคลองใหญ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําบลคลองใหญ และตําบลไมรูด เขามารวมกันดูแล โดยแตละแหง
จะผลัดกันดูแล แหงละ3 เดือน แตเนื่องจากในชวงเขาสูฤดูฝน ทําใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณใกลเคียงซ่ึงเจาหนาที่ที่นํา
ขยะมาทิ้งไมยอมนําขยะไปทิ้งดานใน แตกลับเททิ้งไวดานนอก ซ่ึงจํานวนขยะในแตละวัน มีจํานวนถึงวันละมากกวา
50 ตัน จึงทําใหขยะลนออกมาจนเกิดปญหาดังกลาวขึ้น (สถานีโทรทัศน ชอง 8. 2560: ออนไลน) 
 จากความสําคัญและปญหาขางตนผูวิจัยไดตระหนักถึงความจําเปนในการรักษาและพัฒนาบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอม โดยปลูกฝงความรับผิดชอบ ซ่ึงเร่ิมพัฒนาในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่ดี อันจะ
สงผลดีตอการเรียนของนักเรียนและเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี ในการรักษาพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดลอมใหแก
นักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลอง
ใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของนําผล 
การวิจัยที่ไดไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานส่ิงแวดลอมใหเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลอง
ใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามประสบการณในการสอน และระดับ
การศึกษา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของ
อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกตางกัน 
 2. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของ
อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 จํานวน 152 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 108 คน โดยใชตาราง เครจซี และ มอรแกน (Krejcie; 
& Morgan. 1970: 607-610) และเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง  
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ประสบการณในการสอน 
    1.1 ตํ่ากวา 10 ป 
    1.2 ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกวาปริญญาตรี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารส่ิงแวดลอม 
ในโรงเรียน ในอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 3 
ดาน ดังนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการ 
    1.1 การกําหนดนโยบาย 
    1.2 การนิเทศและประเมินผล 
    1.3 การมีสวนรวม 
2. ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
    2.1 ดานอาคารสถานที่ 
    2.2 ดานภูมิทัศน 
    2.3 ดานความปลอดภัย 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน 
    3.1 ดานหลักสูตร 
    3.2 ดานการเรียนการสอน 
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   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
    3.1.1 ประสบการณในการสอน 
     3.1.1.1 ตํ่ากวา 10 ป 
     3.1.1.2 ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 
    3.1.2 ระดับการศึกษา 
     3.1.2.1 ปริญญาตรี 
     3.1.2.2 สูงกวาปริญญาตรี 
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอม
ในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
    3.2.1 ดานการบริหารจัดการ 
    3.2.2 ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
    3.2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ผลการวิจัยทําใหทราบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอ
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
 2. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของ นําผลการวิจัยมาใชในการกําหนดนโยบาย
ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามผูวิจัยพัฒนามาจากพระมหาเดชา อมรเมธี  
(สืบจันทร) (2556: 107 -111) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยแบงออกเปน 2 ตอน รายละเอียดของแบบสอบถามในแตละ
ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของครูผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Checklists)  
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับมาตราสวนประมาณคา ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหาร 
งานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจํานวน 3 
ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดกรอบแนวคิดโดยนําแบบสอบถามของพระมหาเดชา อมร
เมธี (สืบจันทร) (2556: 107-111) เปนตนแบบในการรางขอคําถาม 
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  3. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงดานเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ ดวย
วิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
  4. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับครูในอําเภอเขาสมิง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับ เทากับ .82  
  5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึงผูบริหารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
  2. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียนใน
อําเภอคลองใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3. จัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหไปใหสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ ที่เปน
กลุมตัวอยางดวยตนเอง และกําหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 1 สัปดาห โดยผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม
คืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 108 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และเม่ือตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามพบวามีความสมบูรณ จํานวน 108 ฉบับ 
  4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดนําไปลงรหัส 
  5. การประมวลผลการวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. ผู วิ จัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
  2. วิเคราะหแบบสอบถาม ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ 
  3. วิเคราะหความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว
นํามาแปลความหมายของคะแนนเปนชวงๆ ได ดังนี้ 
   คาคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
   คาคะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   คาคะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   คาคะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
  4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของครูตอการบริหารส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษาของอําเภอคลองใหญสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการ
สอน และระดับการศึกษา ดวยการทดสอบคาท ี(t-test) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( Χ = 4.34, S.D. 
= .15) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ตามลําดับ ดังนี้ ดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ( Χ = 4.46, S.D. = .20) ดานการบริหารจัดการ( Χ = 4.30, S.D. = .21) และดานการ
จัดการเรียนการสอน ( Χ = 4.26, S.D. = .19) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา

ของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
กลุมตัวอยาง ระดับ 

ความคิดเห็น Χ  S.D. 
1. ดานการบริหารจัดการ 4.30 .21 มาก 
2. ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 4.46 .20 มาก 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.26 .19 มาก 

รวม 4.34 .15 มาก 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลอง
ใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามระดับประสบการณในการสอน 
 

การบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ประสบการณในการสอน 

t 
 

ตํ่ากวา 10 ป ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป Sig. 
Χ  S.D. Χ  S.D.  

1. ดานการบริหารจัดการ 4.28 .22 4.34 .22 1.16 .53 
2. ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 4.44 .20 4.50 .22 1.25 .32 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.25 .28 4.28 .21 .66 .30 

รวม 4.32 .15 4.37 .16 1.37 .95 
* Sig. < .05 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลอง
ใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูที่ มีระดับ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหาร
จัดการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
และดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษา 

t 
 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี Sig. 
Χ  S.D. Χ  S.D.  

1. ดานการบริหารจัดการ 4.30 .22 4.30 .18 .02* .04 
2. ดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 4.47 .21 4.40 .17 1.50 .12 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.25 .20 4.27 .16 .49 .11 

รวม 4.34 .17 4.32 .09 .58* .00 
* Sig. < .05 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม มีอาคารสถานที่ที่พอเพียง สะอาด รมร่ืน มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย  วราหคํา (2554: 70) ไดวิจัยการจัดสภาพ- 
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตาม
ความคิดเห็นของครู โดยรวมทั้ง 4 ดาน คือ ดานอาคารสถานที่ ดานการเรียนรู ดานบริหาร ดานกลุมเพื่อน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน 
  1.1 ดานการบริหารจัดการ ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอ
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดาน ครูมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาไดมีศึกษาสภาพปญหาส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา มีการกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และยังเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรม
ที่เก่ียวส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ ทรรศนีย  วราหคํา (2554: 72) ไดกลาวถึงการจัดสภาพที่เอื้อตอการเรียนรู ดาน
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บริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ไดมีการวางแผนพัฒนางานที่เกิดจากการรวมมือรวมใจของบุคลากร การบังคับบัญชาที่มีความเปน
กันเอง มีความเปนประชาธิปไตย บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจ ภาวะผูนําของผูบริหารโดยใชหลัก 
การบริหารแบบมีสวนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มีการทํางานเปนทีม มีการบริหาร
เชิงกลยุทธ มีแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และหลักการจัดการศึกษาของ
ชาติ มีการปฏิบัติตามแผน มีการนิเทศติดตามและประเมินผล มีการประเมินโครงการ กิจกรรมทั้งดานผลผลิตและ
ดานผลกระทบ และนําขอมูลผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  
เลิศศักด์ิ  คําปลิว (2551: 99) เร่ือง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบวา ดานการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก เพราะโรงเรียนมี
นโยบายในการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรอยางชัดเจน  มีความสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน สงเสริมใหทุกคนเกิด
ความตระหนักในสภาพแวดลอมในโรงเรียนและผูบริหารคอยกํากับติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
  1.2 ดานการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีอาคารเรียนและสถานที่ที่เหมาะสมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีภูมิทัศนที่สวยงาม รมร่ืน และมีการดูแลความสะอาดความปลอดภัย มีน้ําด่ืมที่สะอาด หองน้ําที่
เพียงพอตองความตองการ พบวามีความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย  วราหคํา (2554: 70-73) ได
กลาวถึง สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ เปนการจัดตกแตงอาคารสถานที่ ส่ิงปลูกสรางมีความม่ันคงแข็งแรง
ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาดอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ 
โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หองน้ําหองสวมที่มีการดูแลความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ อุปกรณในหองเรียน สนามกีฬา 
อุปกรณกีฬามีเพียงพอ เหมาะสมและปลอดภัยพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
  1.3 ดานการจัดการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของ
อําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง มีแผนการเรียนรู มีส่ือและแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอมซ่ึงชวยเสริมสรางการเรียนรูใหกับผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร) (2556: 89) 
ไดกลาวถึงดานการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหมีแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรผูเก่ียวของกับการสอนส่ิงแวดลอมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเหมาะสม สนับสนุนให
มีการใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือ สนับสนุนใหมีการผลิตและจัดทํา/จัดหาส่ือ เพื่อการสอนนักเรียน และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรพิไล  ชาญพนา (2559: 59) เร่ืองการศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียนของโรงเรียน
ในอําเภอแกงหางแมว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 พบวา สภาพแวดลอม
ทางการเรียนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในอําเภอแกงหางแมว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอ 
คลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการสอน และระดับ
การศึกษา  
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  2.1 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณใน
การสอนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่เปนเชนนี้เพราะวา การบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษามีความสําคัญตอผูเรียนเพราะเปนการสงเสริม
และสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษา พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและอยูอยางมีความสุข 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อารียา  สตารัตน (2556: 78) ที่ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการบริหาร และดานวิชาการ 
ผลการวิจัยเม่ือเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวี จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ครูที่มีประสบการณในการสอนตางกันมีการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิราพร  พึ่งพินิจ (2555: 66-67) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบวา ความพึงพอใจของครู
ตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีประสบการณสอนตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
  2.2 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน  
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการมี
ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการจัดการส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
และดานการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้เพราะวา บริบทของโรงเรียนตางกันทําใหการกําหนด
นโยบาย การวางแผนและการมีสวนรวมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สักรินทร  บุญกวาง (2551) ที่ได
ศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียรบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มีความพึงพอใจในระดับมากตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูปฏิบัติการสอน ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียนตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตางกัน และจึงไมสอดคลองกับการวิจัยของ อัสมา พารึลทึ (2559: 
72) ที่ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนระดับประถม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, 2 และ 3 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานส่ิงแวดลอมภายใน
สถานศึกษา 
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  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอาจใชเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาดานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของอําเภอคลองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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NBUE083: ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของ
ครูโรงเรียนบานบางปง จังหวดัสมุทรสาคร 
OPINION OF STUDENT’S PARENTS TOWARD ETHICAL OF TEACHER IN BANBANGPING 
SCHOOL SAMHUTSAKORN PROVINCE 
 
ทฤษฎี  มเหษี 1   รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 2 

1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ 
อายุ และระดับการศึกษา กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานบางปง จํานวน 181 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคอรท มีคาความ
เช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ .93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F test  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบาน 
บางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.37, S.D.= .47) 
 2. ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ผูปกครองนักเรียน, จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study the parents’ opinions towards Self-Conduct 
According to the Code of Professional Ethics of Teachers at Banbanping School, Samut Sakhon 2) to 
compare the parents’ opinions towards Self-Conduct According to the Code of Professional Ethics 
of Teachers at Banbanping School, Samut Sakhon by sex, age and education level. The sample of 181 
people of students’ parents at Banbangping School. The research Instrument was used in this study was 
a questionnaire rating scale 5 levels, according to the measure of the Liquor Mart (Likert), the reliability is 
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.934. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples) and F-test (one-Way-ANOVA) 
 The results showed that:  
 1. The overall of the students’ parents opinions toward ethical of teachers at Banbangping 
School, Samut Sakhon Province. Samut Sakhon was in high level ( Χ = 4.37, S.D. = .47). 
 2. The parents were different gender age and education made the different statistically 
significant opinions toward ethical of teachers at Banbangping School, Samut Sakhon Province.Samut 
Sakhon was at .05.  
 
Keywords: student's parent, professional ethics 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 53 กําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และผูบริหารการศึกษามีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 5-13) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา
ดังกลาว  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 ขึ้น เหตุผลในการ
ประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เปน
ผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ จะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการ
ประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง (เมธี ปลันธนานนท. 2554: 123) 
 ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคคลหนึ่ง ซ่ึงปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนในโรงเรียนบานบางปง จึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียน
บานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร  และเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผูครูผูสอนใน
โรงเรียนตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบาง
ปง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากทั้งโดยรวม และจําแนกเปนรายดาน 
 2. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบาง
ปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร  
   ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนบานบางปง จังหวัด
สมุทรสาคร ปการศึกษา 2560 จํานวน 332 คน 
  2. กลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนผูปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนบานบางปง 
จังหวัดสมุทรสาคร ปการศึกษา 2560 จํานวน 181 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  
(สุเทพ สันติวรานนท. 2522: 154) ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

1. เพศ 
    - ชาย   
    - หญิง 
2. อายุ 
 - อายุ 21-40 ป 
 - อายุ 41-60 ป 
 - อายุ 61 ปขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษา   
    -  ระดับประถมศึกษา 
    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา 
    -  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 
5 ดาน ประกอบดวย  
    1. ดานจรรยาบรรณตอตนเอง   
     2. ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ    
  3. ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ    
 4. ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ   
 5. ดานจรรยาบรรณตอสังคม 
 

836



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561 

 

 

    n  =   
    เม่ือ  n  คือ  จํานวนกลุมตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N  คือ  ขนาดของกลุมประชากร 
     e  คือ  ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได 

   แทนคาในสูตร  n  =   

    n  =   181 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย จรรยาบรรณตอ
ตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ตอสังคม 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คาเฉล่ีย ( Χ ) 
   1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   1.3 คารอยละ (Percentage) 
  2. สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
   2.2 คาความเช่ือม่ัน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) (พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ. 2548: 158) มีความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ .93 
  3. สถิติทีใ่ชในการแปลผลขอมูล 
   3.1 แปลความหมายคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 162) 
    คาเฉล่ีย  4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อยูในระดับมากที่สุด 
    คาเฉล่ีย 3.51–4.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อยูในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อยูในระดับปานกลาง 
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    คาเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อยูในระดับนอย 
    คาเฉล่ีย 1.00–1.50 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อยูในระดับนอยที่สุด 
   3.2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่ มีตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี ้
    ก)  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นระหวางเพศชายกับเพศหญิง โดยการทดสอบ
ดวย t-test แบบ Independent (อนุวัติ  คูณแกว. 2554: 211) 
    ข)  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นระหวางอายุ โดยการทดสอบดวย F test จากการ
วิเคราะห ANOVA แลวทดสอบคาเฉล่ียรายคู (สุเทพ  สันติวรานนท. 2552: 160)    
    ค)  เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นระหวางระดับการศึกษา โดยการทดสอบดวย F 
test จากการวิเคราะห ANOVA แลวทดสอบคาเฉล่ียรายคู (สุเทพ  สันติวรานนท. 2552: 160) 
 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานขอที่ 1 ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากทั้งโดยรวม และจําแนกเปนรายดาน 
 
ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบาง

ปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน (n=181) 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
Χ . S.D. 

จรรยาบรรณตอตนเอง 4.30 .61 มาก 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 4.33 .74 มาก 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 4.39 .61 มาก 
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 4.29 .81 มาก 
จรรยาบรรณตอสังคม 4.56 .54 มากที่สุด 

รวม 4.37 .47 มาก 
 
 จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.37) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัด
สมุทรสาคร อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ดานจรรยาบรรณตอสังคม ( Χ = 4.56) และมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก จํานวน 4 ดาน 
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  สมมติฐานขอที่ 2 ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน ที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ตามรายดาน 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เพศชาย (n = 62) เพศหญิง (n = 119) 

t-test p-value 
Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

จรรยาบรรณตอตนเอง 4.30 .38 มาก 4.30 .70 มาก .07* .000 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 4.58 .36 มากที่สุด 4.19 .84 มาก 4.38* .000 
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 4.79 .31 มากที่สุด 4.19 .62 มาก 8.56* .000 
จ ร ร ย าบ ร รณต อ ผู ร ว ม
ประกอบวิชาชีพ 

4.62 .48 มากที่สุด 4.12 .89 มาก 4.89* .000 

จรรยาบรรณตอสังคม 4.66 .36 มากที่สุด 4.51 .60 มากที่สุด 2.15* .000 
รวม 4.59 .28 มากที่สุด 4.26 .51 มาก 5.58* .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยเพศชาย มีคาเฉล่ีย 4.59 เพศหญิง มีคาเฉล่ีย 4.26 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีเพศ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 ดาน  
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน ที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ตามรายดาน 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

จรรยาบรรณตอตนเอง ระหวางกลุม     2 11.29 5.65 18.33* .000 
 ภายในกลุม 178 54.84   .31   
 รวม 180 66.13    
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ระหวางกลุม     2 22.74 11.37 27.03* .000 
 ภายในกลุม 178 74.90     .42   
 รวม 180 97.64    
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ระหวางกลุม     2   7.69 3.84 11.68* .000 
 ภายในกลุม 178 58.56   .33   
 รวม 180 66.25    
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต อ ผู ร ว ม
ประกอบวิชาชีพ 

ระหวางกลุม     2   7.40 3.70 5.99* .003 

 ภายในกลุม 178 109.87   .62   
 รวม 180 117.26    
จรรยาบรรณตอสังคม ระหวางกลุม     2   3.23 1.61 5.93* .003 
 ภายในกลุม 178 48.51   .27   
 รวม 180 51.74    

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทั้ง 5 ดาน 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน ที่มีตอการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ตามรายดาน 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-test p-value 

จรรยาบรรณตอตนเอง ระหวางกลุม 3 9.58 3.19 10.00* .000 
 ภายในกลุม 177 56.54 .32   
 รวม 180 66.13    
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ระหวางกลุม 3 20.05 6.69 15.25* .000 
 ภายในกลุม 177 77.58 .44   
 รวม 180 97.64    
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ระหวางกลุม 3 13.59 4.53 15.22* .000 
 ภายในกลุม 177 52.66 .30   
 รวม 180 66.25    
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-test p-value 

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ต อ ผู ร ว ม
ประกอบวิชาชีพ 

ระหวางกลุม 3 15.86 5.29 9.23* .000 

 ภายในกลุม 177 101.40 .57   
 รวม 180 117.26    
จรรยาบรรณตอสังคม ระหวางกลุม 3 21.53 7.18 42.06* .000 
 ภายในกลุม 177 30.21 .17   
 รวม 180 51.74    

ภาพรวม ระหวางกลุม 3 8.77 2.92 16.35* .000 
 ภายในกลุม 177 31.63 .18   
 รวม 180 40.40    

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 4 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้ง 5 ดาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนมีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบาง
ปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.37, S.D. = .47) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัด
สมุทรสาคร อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ดานจรรยาบรรณตอสังคม ( X = 4.56 , S.D.= .54) และมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา สรุปผลดังนี้ 
  2.1 ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 ดาน 
  2.2 ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 ดาน จึงทําการ
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เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยสุด (Least Significant Difference: LSD) พบความ
แตกตางเปนรายคู ดังนี้ 
   ผูปกครองที่มีอายุ 21–40 ป กับผูปกครองที่มีอายุ 41–60 ป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอตนเอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผูปกครองที่มีอายุ 21–40 ป กับผูปกครองที่มีอายุ 41–60 ป และผูปกครองที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป มี
ความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผูปกครองที่มีอายุ 21–40 ป กับผูปกครองที่มีอายุ 41–60 ป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผูปกครองที่มีอายุ 21–40 ป กับผูปกครองที่มีอายุ 41–60 ป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผูปกครองที่มีอายุ 21–40 ปกับผูปกครองที่มีอายุ 41–60 ป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอสังคม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.3 ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 ดาน จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยสุด (Least Significant Difference: LSD) พบความ
แตกตางเปนรายคู ดังนี้ 
  ผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูปกครอง
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียน
บานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และผูปกครอง
นักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา และผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทากับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป และผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทากับผูปกครองนักเรียนที่มี
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ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง 
จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกับผูปกครอง
นักเรียนที่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูปกครองนักเรียนที่ มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทากับผูปกครองนักเรียนทีมี่ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกับผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป และผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทากับผูปกครองนักเรียนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง 
จังหวัดสมุทรสาคร ดานจรรยาบรรณตอสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบาน
บางปง  จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.37, S.D.= .47) ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ดานจรรยาบรรณตอสังคม ( Χ = 
4.56, S.D.= .54) และมีความคิดเห็นอยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน สาเหตุที่ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนดาน
จรรยาบรรณตอสังคมมีคาเฉล่ียสูงสุด อาจเนื่องมาจากจรรยาบรรณดานสังคม เปนดานที่ผูปกครองนักเรียนสามารถ
เห็นภาพการปฏิบัติของครูไดชัดเจนที่สุด ประกอบกับโรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ ที่เขาไปรวมกับชุมชน และที่ใหชุมชน 
ผูปกครองนักเรียนเขามามีสวนรวมหลากหลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
การตอตานยาเสพติด  กิจกรรมดานการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั้นมีการนําภูมิปญญา
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนการสอน และความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการมีคาเฉล่ียรองลงมา อาจเนื่องจากเปนอีกดานที่ผูปกครองนักเรียน
สามารถสัมผัสไดจากการปฏิบัติงานของครู ทั้งการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับครู หรือจากการสอบถามนักเรียนและคํา
บอกเลาของนักเรียนในความปกครอง สวนดานจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอผู
รวมประกอบวิชาชีพ เปนดานที่ผูปกครองนักเรียนมีขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติของครูคอนขางนอย 
 ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ถนอมเงิน (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณครูของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูของครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
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เขต 2 โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของนิพนธ  แสนนางชน (2548: บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษา
พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของศุภวรรณ  พรหมจารีย (2545: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครู
จริยธรรม  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบวาบุคลากรโดยรวม และจําแนกตามสถานภาพ
เห็นวา ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยรวมอยูในระดับมาก   
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ พบวาผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชาย มีคาเฉล่ีย 4.59 และเพศหญิง มีคาเฉล่ีย 4.26 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศ
ชายเปนเพศที่ไมเก็บเร่ืองราวตางๆ มาคิดเล็กคิดนอย ซ่ึงตางจากเพศหญิงที่มีความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ 
และผูปกครองนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามสวนใหญก็เปนเพศหญิง ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหวางเพศจึงแตกตางกัน โดยที่ความคิดเห็นของผูปกครองเพศชายมีคาเฉล่ียสูงกวาเพศหญิง 
 ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียน
บานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผูปกครองที่เปน
กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 181 คน สวนใหญมีอายุ อายุ 21-40 ป จํานวน 128 คน ซ่ึงเปนชวงวัย
ที่อยูในชวงของการทํางานที่มีความหลากหลาย อีกทั้งผูปกครองสวนใหญเปนคนตางจังหวัดเกือบทั้งส้ิน จึงทําใหมี
ความคิดและทัศนคติในการมองโลก หรือมีมุมมองตอบุคคลอื่นรอบตัวในแงมุมที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงอาจสงผลให
ผูปกครองที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัด
สมุทรสาคร แตกตางกัน 
 ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิ จัยไดกําหนดระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียนออกเปน 4 กลุม คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซ่ึงแตละระดับการศึกษา
มีความแตกตางกันชัดเจนในเชิงคุณวุฒ ิและโดยทั่วไปแลวบุคคลที่มีระดับการศึกษาตางกันยอมมีขอมูลประกอบใน
การคิด การตัดสินใจที่แตกตางกัน ความรูและประสบการณที่ถูกหลอหลอมจากระบบการศึกษาในแตละระดับที่ผาน
มา ยอมสงผลใหบุคคลมีกระบวนการคิด และวิธีคิดเฉพาะตนที่แตกตางไปจากบุคคลอื่น จากที่กลาวมาอาจเปน
ปจจัยที่สงผลใหในการวิจัยคร้ังนี้ ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย  พรหมหมวก (2557: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) จังหวัด
สงขลา  ผลการศึกษาพบวาผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) จังหวัดสงขลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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ผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) จังหวัดสงขลา ดานจรรยาบรรณตอผูรับบริการ ดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
และดานจรรยาบรรณตอสังคมไมแตกตางกัน สวนดานจรรยาบรรณตอตนเอง ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ และโดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสุนิสา วรา
เรืองฤทธิ์ (2551: บทคัดยอ) ที่ศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาพบวาครูที่มีเพศตางกัน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูดาน
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ และจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ครูที่มีอายุตางกัน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูในภาพรวมดานจรรยาบรรณตอตนเอง และจรรยาบรรณตอ
ผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ครูในภาพรวม ดานจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทีเ่กิดจากผลการวิจัย 
  1. ผลการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการสะทอนมุมมองของผูปกครองนักเรียนที่ มีตอการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครูโรงเรียนบานบางปง จังหวัดสมุทรสาคร ไดเปนอยางดี ฉะนั้นครูทุกคนจึงควรไดรับทราบ
ผลการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการยอมรับและความศรัทธาของผูปกครอง
ที่มีตอโรงเรียนตอไป 
  2. ครูควรพัฒนาตนเองดานจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ในประเด็นเร่ืองการใหขอมูลเท็จ ทํา
ใหเกิดความเขาใจผิด หรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
  3. ผูบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ ควรใชผลการวิจัยในคร้ังนี้เปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย 
กํากับ ติดตาม และวางแผนในการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูผูสอนในโรงเรียน
ตอไป 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนเก่ียวกับปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอความ
เช่ือม่ันของผูปกครองนักเรียนดวย เชน ดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม ดานภาพลักษณและการประชาสัมพันธ
โรงเรียน ดานวิชาการ ดานกิจการนักเรียน เปนตน 
  2. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของครูโรงเรียนอื่น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
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NBUE084: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศกึษาตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จงัหวัดตราด 
OPINION OF EDUCATIONAL PERSONNEL ON A SCHOOL ADMINISTRATION IN KHLONGYAI 
DISTRICT, TRAT 
 
นริศรา  สัมโย 1   ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการ
บริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด จําแนกเพศ อายุ และประสบการณทางการสอน กลุมตัวอยาง
เปนบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน  128 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถาม การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชสถิติทดสอบ (t-test) 
 ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัด
ตราด โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก 
 2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด โดยภาพรวมแตกตาง 
 3. บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุและประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็นตอการบริหาร, การบริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study and compares the Opinion Educational Personnel on a School 
Administration in Khlongyai District, Trat Province, between genders, ages and teaching experiences. 
The sampling group used for was 128 educational personnel in Khlongyai district, Trat province by using 
simple random sampling. The instrument used in the study was a questionnaire. The data were analyzed 
by using percentage, mean, Standard Deviation, and t-test.  
 The results of the study were as follows: 
 1. The opinion of educational personnel to school administration in Khlongyai district, Trat 
Province. The overall and individual aspects are a high level. 
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 2. The educational personnel who different genders have the opinion of administration in 
school, the overall did show differences. 
 3. The educational personnel who different ages and experiences have the opinion of 
administration in school, the overall and individual did not show differences. 
 
Keywords: opinion, administration in schools 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ผูบริหารสถานศึกษากลไกสําคัญในการขับเคล่ือนสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสถานศึกษาที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการ ปรับเปล่ียนและเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารสถานศึกษาให
สอดคลองกับแนวทางการบริหารที่ กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงตองทํางานเชิงรุก เขาถึง
ชุมชน เนนการทํางานแบบ มีสวนรวม เนนการบริหารเพื่อนําไปสูคุณภาพผูเรียนเปนหลักการใชองคคณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เปนแกนหลักในการบริหาร การบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานคือ  ดานวิชาการ ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ ดาน บริหารทั่วไป (ยุกตนันท  หวานชํ่า. 2555) โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจที่กําหนดไวในกฎกระทรวงให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเนนการบริหารเพื่อนําไปสูคุณภาพผูเรียนเปน
หลักการใชองคคณะบุคคล หรือคณะกรรมการเปนแกนหลักในการบริหาร การใหผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน ชุมชน
และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการ บริหารและการจัดการศึกษาโดยตรงมากขึ้น เพื่อเปนการรวมพลังเพื่อการศึกษา
ชาติ การบริหารตามเกณฑมาตรฐานทุกดานที่กําหนด การยึดโรงเรียนเปนฐานในการปฏิบัติงาน มากกวาฐานนอก
โรงเรียน การพัฒนาสมรรถภาพผูบริหารโรงเรียนใหเอื้อตอการเปนผูบริหารมืออาชีพและมีความ พรอมที่จะบริหาร
ตามการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน 
 ในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาศูนยเครือขายคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนทั้งหมดจํานวน 11 โรง ไดแก โรงเรียนบานคลองมะนาว 
โรงเรียนบานไมรูด โรงเรียนบานหนองมวง โรงเรียนบานหวงโสม  โรงเรียนบานตาหนึก โรงเรียนบานเนินตาล โรงเรียน
อนุบาลวัดคลองใหญ โรงเรียนบานคลองจาก โรงเรียนบานคลองมะขาม โรงเรียนบานโขดทราย และโรงเรียนบาน
หาดเล็ก ซ่ึงเปนโรงเรียนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศกัมพูชา ทําใหมีนักเรียนสวนมากเปนกัมพูชา และชาวไทย ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาจึงมีลักษณะการ
บริหารสถานศึกษาที่แตกตางจากอําเภออื่นๆ ในจังหวัดตราด เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาของพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนในทองถ่ิน โดยผูบริหารโดยสวนมากเปน
บุคลากรนอกพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งขาราชการที่บรรจุเขารับแตงต้ังใหม ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคล ดานบริหารงานงบประมาณ และดาน
บริหารงานทั่วไปอยูตลอด การบริหารสถานศึกษา 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหาร
สถานศึกษา ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพื่อนําผลการวิจัยที่พบมาปรับปรุง และพัฒนาตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษามีตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราดจําแนกตาม เพศอายุ ประสบการณ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด แตกตางกัน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด แตกตางกัน 
 3. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสถานศึกษาในอําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด แตกตางกัน 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ไดนําผลการวิจัยนําไปพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 
 2. ผูบริหารสถานศึกษาไดนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด 
 3. ครูผูสอนไดนําผลการวิจัยไปเปนทางทางในการปฏิบัติในสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สถานภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษา 
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด  
1. ดานการบริหารงานวิชาการ 
2. ดานการบริหารงานบุคคล 
3. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรูสึก ที่มีตอสิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงอาจมีลักษณะในทางบวก เชน ความชอบ 
ความนิยม ความสนใจหรืออาจมีลักษณะไปทางลบ เชน ความไมชอบ ความไมนิยม ความไมสนใจ 
 การบริหารงานสถานศึกษา หมายถึง การทํางานของกลุมคน หรือบุคลากรในหนวยงานตามกฎหมาย
ของโรงเรียนในอําเภอคลองใหญจังหวัดตราด เพื่อดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา โดยมีการส่ังการ ควบคุม ตาม
วินิจฉัย และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวยแนวทางหลัก 4 ดาน คือ งานดานบริหาร
วิชาการ งานดานบริหารงบประมาณ งานดานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 
 บุคลากรทางการศกึษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 ความคิดเห็นของบุคลากร หมายถึง ความคิด ความรูสึกที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของครู และผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
ทั้งหมดจํานวน 189 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษา กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการ
กําหนดตัวอยางของ เครจซี และ มอรแกน (Krejeie; & Morgan) ไดตัวอยาง จํานวน 128 คน ทําการเทียบสวนแตละ
โรงเรียนและสุมอยางงาย 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของบุคลากรทางการศึกษา  
    3.1.1 เพศ ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 
    3.1.2 อายุไดแก อายุนอยกวา 30 ป และมากกวา 30 ป 
    3.1.3 ประสบการณไดแก นอยกวา 5 ป และมากกวา 5 ป 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแกความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาประกอบดวยหลักทางบริหารงาน 
4 ดาน 
    3.2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ 
    3.2.2 ดานการบริหารงานบุคคล 
    3.2.3 ดานการบริหารงานงบประมาณ 
    3.2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และ
ดานการบริหารงานทั่วไป 
 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
  2. นําขอมูลที่ไดจากกรอบแนวคิดมาจากกําหนดขอบเขตเนื้อหาและเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูล 
  3. ศึกษาการสรางเอกสารแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาของ ลิเคิรท (ยุทธ  ไกยวรรณ. 
2545: 141-143) 
  4. กําหนดขอบขายของของคําถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยแลวนํามาสรางแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคาใหครอบคลุมเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ประกอบดวยแนวทาง 4 ดาน ดังนี ้
   4.1 ดานบริหารงานวิชาการ 
   4.2 ดานการบริหารงานบุคคล 
   4.3 ดานการบริหารงานงบประมาณ 
   4.4 ดานการบริหารงานทั่วไป 
  5. ประมวลความรูจากขอ 1, 2 และ 3 มาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบขายความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษาใหมากที่สุด 
  6. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลว
นําเสนอมาพิจารณาปรับปรุง 
 วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. นําเสนอสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความถูกตอง ความ
เที่ยงตรง และครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อขอคําแนะนําและหาคาดัชนีความเช่ือม่ันความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยวิธีการหาคา IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
  2. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามที่ใหขอเสนอแนะใหถูกตอง
สมบูรณขึ้น 
  3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองเก็บขอมูล (Try-out) กับบุคลากรทางการศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และคาความเช่ือม่ัน เทากับ .76 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองและนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพื่อขอความอนุเคราะหใหบุคลากรไดตอบแบบสอบถาม 
  2. จัดสงหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ พรอมแบบสอบถาม
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลกับบุคลากรตัวอยาง 
  3. ในกรณีที่ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาไมครบผูวิจัยจะดําเนินการติดตามเปนรายโรงเรียน โดยนํา
แบบสอบถามไปทําการรวบรวมขอมูลใหมดวยตนเอง และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 128 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลแลว ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม คัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณ จํานวน 128 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 แลวนํามาวิเคราะหขอมูลและแยกหมวดหมูตามตัวแปรที่ศึกษา 
  2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคา t-test และวิเคราะหระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ
บริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 
  1. ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน เปนเพศหญิง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 71.90 เพศชาย 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 28.10 มีอายุมากกวา 30 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 53.90 มีอายุนอยกวา 30 ป 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 46.10 มีประสบการณมากกวา 5 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 57.80 และมี
ประสบการณนอยกวา 5 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 42.20 ตามลําดับ 
   ตอนที ่1 ความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด โดยรวมและรายดาน 
 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา 
กลุมตัวอยาง (n = 128) ระดับ 

ความคิดเห็น Χ  S.D. 
1. ดานการบริหารงานวิชาการ 4.46 .25 มาก 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.45 .19 มาก 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.36 .21 มาก 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 4.40 .28 มาก 

รวม 4.42 .12 มาก 
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 จากตาราง 1 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอ 
คลองใหญ ทั้ง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = .12) เม่ือพิจารณารายดาน อยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงลําดับจากคามากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ( X = 4.46, S.D. = .25) ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ( X = 4.45, S.D. = .19) และดานการบริหารงานทั่วไป ( X = 4.40, S.D. = .28) ตามลําดับ 
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = .25) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ( X = 4.56, S.D. = 
.49) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 
4.52, S.D. = .50) และสถานศึกษามีการสงเสริมใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู ( X = 4.55, S.D. = .50) นอกนั้นอยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = .19) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด ไดแก สถานศึกษาการจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา ( X = 4.59, 
S.D. = .53) และ สถานศึกษามีการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย การจัดหารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา 
( X = 4.55, S.D. = .50) นอกนั้นอยูในระดับมาก 
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = .21) และเม่ือพิจารณารายขอ อยูในระดับมากทุกขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ เรียงจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษามีการเสนอแนะ การแตงต้ังบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = .50) รองลงมาคือ 
สถานศึกษาจัดทําทะเบียนระวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถวนและปจจุบัน มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = .51) และสถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปน
ระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = .50) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ สถานศึกษา
มีการสนับสนุน สรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหครูกับบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
( X = 4.13, S.D. = .44)  
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษา ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.40, S.D. = .28) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
อันดับ เรียงจากมากไปหานอย คือสถานศึกษามีการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหบริการงานทาง
การศึกษาดานตางๆ ของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = .51) รองลงมาคือ สถานศึกษา
มีการประสานงานกับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนที่จะเขารับการบริการทางการศึกษาในเขต
บริการของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = .54) และสถานศึกษามีการจัดระบบ
สงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง 4 ดานในสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
( X = 4.41, S.D. = .52) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ สถานศึกษาวางแผน และออกแบบระบบงาน
ธุรการตามขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = .51)  
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   ตอนที ่2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด จําแนกตามอายุ เพศ และประสบการณ ไดผลวิเคราะหโดยการทดสอบคา t-test ดัง
ตาราง 2-4 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

คลองใหญ จังหวัดตราด จําแนกตามเพศ 
 

การบริหารงานสถานศึกษา 
เพศชาย 
(n = 36) 

เพศหญิง 
(n = 92) t p-value 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการบริหารงานวิชาการ 4.42 0.28 4.47 0.23 .90 .22 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.45 0.20 4.46 0.19 .17 .97 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.37 0.22 4.35 0.21 .25 .59 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 4.42 0.27 4.39 0.29 .45 .23 

รวม 4.41 0.15 4.42 0.10 .13 .03* 
 
 จากตาราง 2 พบวา บุคลากรทางการศึกษาเพศที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป
ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 

จังหวัดตราด จําแนกตามอายุ 
 

การบริหารงานสถานศึกษา 
นอยกวา 30 ป 

(n = 59) 
30 ป ขึ้นไป 
(n = 69) t p-value 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการบริหารงานวิชาการ 4.45 0.26 4.47 0.23 .45 .25 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.48 0.20 4.43 0.18 1.55 .16 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.35 0.23 4.36 0.20 .40 .20 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 4.41 0.26 4.39 0.30 .39 .19 

รวม 4.42 0.12 4.41 0.11 .43 .95 
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 จากตาราง 3 พบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุที่ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการ บริหาร สถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 

จังหวัดตราด จําแนกตามประสบการณ 
 

การบริหารงานสถานศึกษา 
นอยกวา 5 ป 

(n = 54) 
มากกวา 5 ป 

(n = 74) t p-value 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 4.44 0.26 4.47 0.24 .46 .43 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.45 0.20 4.46 0.18 .16 .79 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.33 0.22 4.38 0.20 1.18 .38 
4. ดานการบริหารงานทั่วไป 4.42 0.27 4.38 0.29 .66 .46 

รวม 4.41 0.13 4.42 0.11 .44 .17 
 
 จากตาราง 4 พบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการ
บริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานสถานศึกษา
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ซ่ึงพบวา บุคลากรทางการศึกษามีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานสถานศึกษา
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอ 
คลองใหญ จังหวัดตราดพบวาภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
  1. ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการ
สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรูมีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมีสวนรวมในการวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนวทางในการบริหารและจัดการดานการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผูเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถ่ินมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุกตนันท  หวานชํ่า 
(2555: 62) ไดศึกษา การบริหารงานสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 พบวาบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีเอกภาพในดาน
นโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีอิสระการกําหนดความตองการและการดําเนินงานตัดสินใจเก่ียวกับ

855



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และทั่วไป โดยมีมาตรฐานและดัชนีช้ีวัดคุณภาพสามารถตรวจสอบได  
มีความพรอมในดานการบริหารทั้ง 4 ดาน มีการทํางานอยางเปนระบบ และมีการประเมิน สามารถตรวจสอบ 
  2. ดานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา 
มีสวนรวมในการวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนวทางในการบริหารและจัดการดานการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษาจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย จัดหารายได
และผลประโยชนของสถานศึกษามีการกําหนดแผนพัฒนาทั้งระยะส้ันและระยะยาวของสถานศึกษามีการจัดทํา
ขอมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามี
การศึกษา วิเคราะหการจัดและพัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นที่การศึกษาและตามความตองการของสถานศึกษาบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธในการจัดสรร
งบประมาณและสถานศึกษามีการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชงบประมาณของ
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ภัทรมน  อินไหม (2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณารายดาน 
พบวา การบริหาร ดานวิชาการ  การบริหารดานงบประมาณ การบริหารดานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทุกดานมี
ความ คิดเห็นอยูในระดับมาก 
  3. ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหบริการงานทางการศึกษาดานตางๆ ของสถานศึกษา มีการประสานงาน
กับชุมชนและทองถ่ินในการสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนที่จะเขารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของ
สถานศึกษาทั้งยังมีการจัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง 4 ดานในสถานศึกษา
มีการจัดระบบรากฐานขอมูลของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบ
ฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษามีการจัดระบบขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณชนนําเสนอ
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธแกสาธารณชนมีการวางแผน และ
ออกแบบระบบงานธุรการตามขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติภา  
กาญจนาภรณ (2556) ไดศึกษาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาล ในจังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิดเห็นของครูการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีใน ภาพรวมและราย
ดานทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการบริหารงานทั่วไปมีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาไดแก ดานบริหารงานดาน
วิชาการ และดานการบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารบุคคลคาเฉล่ียตํ่าที่สุด 
  4. ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาการ
เสนอแนะ การแตงต้ังบุคลากรในการปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ มีการจัดทําทะเบียนระวัติ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถวนและปจจุบัน และมีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเปนระบบแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผล
งานแกขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสถานศึกษามีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน  
ใหเหมาะกับภารกิจของสถานศึกษาสนับสนุน สรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหครูกับบุคลากรทางการศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรมน  อินไหม (2558) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนกะทูวิทยา สังกัดเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณารายดาน 
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พบวา การบริหาร ดานวิชาการ การบริหารดานงบประมาณ การบริหารดานบุคคล และการบริหารทั่วไป ทุกดานมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด พบวา  
 บุคลากรทางการศึกษาเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ไมแตกตางกันทั้งนี้
อาจเปนเพราะปจจัยที่มีผลตอการแสดงความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษา เปนเพศ อายุ ประสบการณ คานิยม 
การอบรม วัฒนธรรม ประเพณี และอุดมการณซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยประจวบ แจโพธิ์ (2557: 269) สรุปไดวา เปน
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ของครูในโรงเรียน สํานักงานเขต
บึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุระสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน กลุมตัวอยางไดแกครูที่สอนในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ปการศึกษา 2555 จํานวน 196 คน โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอบทบาท โดย
ใชสถิติตรวจสอบเคร่ืองมือ คือ IOC คาความเช่ือม่ัน โดยวิธีการหาคา α-คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาสถิติ
พื้นฐาน และการทดสอบความ แตกตางของความคิดเห็นใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance) การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Scheffe’s test ซ่ึงครูที่มีเพศตางกัน  
มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูผูชายมีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาการทํางานเปนทีมมากกวาครูผูหญิงทุกดาน บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีอายุที่ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อายุอาจจะมีผลตอการการทํางานไมเดนชัดแตอายุก็เก่ียวของกับระยะเวลา
ประสบการณในการทํางาน ผูที่มีอายุมากกมักจะมีประสบการณในการทํางานดวยแตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานและ
สถานการณในการทํางานดวยซ่ึงสงผลตอการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
นราภรณ  สุระ (2555: 1) เร่ืองความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สรุปไดวา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา มีประชากรเปนครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอหวยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางไดจากตาราง Krejcie and Morgan จํานวน 170 คน โดยการสุมตัวอยาง
แบบอยางงาย โดยใชสถิติไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใชสถิติ t-test independent การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD ซ่ึงอายุแตกตางกันแตระดับความคิดเห็น
ตอการบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณในการ
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ทํางานมากกวา 5 ป เปนผูที่มีประสบการณในการในการทํางาน มีสามัญสํานึกที่ดีตออาชีพ และเปนครูมืออาชีพ โดย
การยึดหลักครอง ตน ครองคน ครองงาน สวนครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป ก็ยังขาดทักษะความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สงาศิลป  ศรีพั้ว (2554) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอ
การบริหารงานบุคคล ในศูนยอํานวยการเครือขายภูพานทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 โดยมีผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะทุกคนตองผานเกณฑ การอบรมเขาตามหลักสูตรของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) ทั้งครูที่
ดํารงตําแหนง ผูบริหารแลว และผูบริหารที่เขาสูตําแหนงใหม เม่ือมาปฏิบัติงานที่สถานศึกษาก็ตองปฏิบัติ หนาที่ตาม
หลักภารกิจ 4 งาน ไมวาจะเปนสถานศึกษาระดับอําเภอ หรือสถานศึกษาระดับ จังหวัด ไดแก การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดวยเหตุนี้จะเห็นวาปจจัยเบื้องตนไมแตกตาง
กัน จึงไมไดเปรียบกัน มากนักดังนั้น สังกัดหนวยงานแตละจังหวัดของสถานศึกษา จึงไมมีผลตอการใชทักษะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลและสอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัย ประจวบ  แจโพธิ์ (2557: 269) สรุปได
วา เปนการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ของครูในโรงเรียน 
สํานักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารใน
การพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน ซ่ึงผลการวิจับพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานที่
แตกตางกัน มีความเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ในภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1. สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานทั้ง 4 ดานของสถานศึกษาใหมากขึ้น 
  2. สถานศึกษาใหความสําคัญในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน มาใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับบริบทนั้นๆ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยตอไป 
  1. ควรวิจัยความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับขอบขายของการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน โดยการศึกษาแบบ
เชิงลึกเชิงลึกในแตละดาน 
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NBUE085: การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขัน้พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
A STUDY OF TEACHERS’ SATISFACTION TOWARDS ACADEMIC AFFAIRS ADMINSTRATION 
IN SMALL BASIC EDUCATION SCHOOLS JURISDICTION MUKDAHAN PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 
 
วาสนา  อนันต 1 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการ จําแนก
ตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษาของครู กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ขาราชการครูที่
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 254 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบท ี(t-test)  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ = 4.32) เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดาน
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ( Χ = 4.40) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา( Χ = 4.37) 
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Χ = 4.36) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
( Χ = 4.30) และดานการนิเทศการศึกษา ( Χ = 4.06) 
 2. ขาราชการครูที่มีเพศ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ขาราชการครู, การบริหารงานวิชาการ 
 
Abstract 
 Research on study on satisfaction of teachers towards academic administration in small basic 
education schools jurisdiction of Mukdahan Primary Educational Service Area Office, and compare on 
satisfaction of teachers towards academic administration in small basic education schools jurisdiction of 
Mukdahan Primary Educational Service Area Office, classified by sex, working experience and educational 

860



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

level. The samples group was 254 of teachers in small basic education schools jurisdiction of Mukdahan 
Primary Educational Service Area Office. The research tools were five rating scales with the alpha 
coefficient to 0.91. Data was analyzed to find the percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 
 The results revealed that: 
 1. The satisfaction of teachers towards academic administration in small basic education 
schools Jurisdiction of Mukdahan Primary Educational Service Area Office, were overall in high level, by 
descending order of the average as fallows; learning process development aspect and measurement 
evaluation and credit transfer aspect ( Χ = 4.40), education institutional curriculum development aspect 
( Χ = 4.37), research to improve the quality of education aspect ( Χ = 4.36), development of internal 
education quality assurance aspect ( Χ = 4.30)and the educational supervision ( Χ = 4.06).  
 2. The comparison satisfaction of teachers towards academic administration in small basic 
education schools Jurisdiction of Mukdahan Primary Educational Service Area Office, classified by sex, 
working experience and educational level, were not different. 
 
Keywords: Satisfaction, Teachers, Academic Administration 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาตนเองของคนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญของการ
จัดการศึกษาคือมุงพัฒนาเยาวชนใหมีความเจริญงอกงามในทุกดานเปนผูมีความรูความสามารถมีทักษะและ
ประสบการณขั้นพื้นฐานสามารถพัฒนาความคิดวิเคราะหปญหา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดม่ันในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาตนเองและดํารงชีวิตในแนวทางที่
เหมาะสมกับความตองการของตนเองและสังคมโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรัฐใหความสําคัญมาก 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในมาตรา ที่ 49 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
10 กําหนดวาการจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 6 ระบุไววาการจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2547: 5) 
 การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนการบริหารดานอื่นๆ นั้น แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
แตก็เปนเพียงสวนสนับสนุนงานวิชาการดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจะตองสนับสนุนใหครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร การที่จะตรวจสอบ
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วาสถานศึกษาใด ผูบริหารใหความสําคัญตองานวิชาการสามารถดูไดจากสถานศึกษามีขอบเขตของงานวิชาการ
อยางชัดเจนผูบริหารมีวิสัยทัศนและแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนางาน ครูมีความตระหนักและรวมมือกันพัฒนางาน
วิชาการอยางจริงจัง สามารถนําปรัชญาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติตามโครงการตางๆ ไดอยางดีย่ิงและสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ (จันทรานี  สงวนนาม. 2551: 143) และงานวิชาการเปนงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจาก
ผลงานทางวิชาการเนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  
ซ่ึงจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานนั้นและจากงานวิจัยเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จะปรากฏเดนชัดเม่ือการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ (ธีระ  รุญเจริญ. 2553: 7-9) ซ่ึงสอดคลองกับพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 
39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง 
 ในสภาพความเปนจริงการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษายังประสบปญหาอยูมาก ถึงแมวาผูบริหารจะ
ใหความสําคัญกับงานวิชาการอยางมากเพียงใดก็ตาม แตก็ยังพบวาโรงเรียนแตละโรงเรียน มีปญหาในดานการ
บริหารที่แตกตางกันไปตามบริบทของโรงเรียนแตปญหาที่คลายคลึงกันคือ ครูไมครบช้ัน ขาดแคลนส่ือในการจัดการ
เรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ งบประมาณไมเพียงพอ การขาดแคลนอัตรากําลังของครูสายปฏิบัติการสอน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการแตงต้ังยายการตัดโอนอัตราตําแหนง การเขาสูโครงการเปล่ียนเสนทางสูชีวิตใหม การเกษียณอายุ
ราชการ การไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปญหาคอนขางมาก (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. 2559: คํานํา) ซ่ึงสํานักเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถจัดสรรอัตรากําลังของครู
ใหแกโรงเรียนตางๆ ไดครบตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดหรือใหครบช้ันเรียนไดจึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในหลายแนวทางเปนตนวา 1) การจัดองคการแบบองคกรเปดใหผู
มีสวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทในการบริหาร และ 2) การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินเปนการใชแหลงเรียนรูในชุมชน
และภูมิปญญาทองถ่ินโดยผูนําและผูรูหรือผูทรงปญญานําเอาความรู อาชีพ ประเพณี พิธีกรรม มาเปนเคร่ืองมือการ
ถายทอดความรูประสบการณไปสูนักเรียนที่เปนวัฎจักรของชุมชนถึงอยางไรก็ตามหนาที่ของครูที่มีอยูในโรงเรียนนั้นๆ 
จะตองรับภาระการสอนเพิ่มมากขึ้นบางโรงเรียนถึงกับเรียนรวมช้ันนอกจากนั้นปญหาการใชครูอาจารยไปทําหนาที่
อื่นที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมีคอนขางมาก (ธีระ  รุญเจริญ. 2546: 17) ผลกระทบที่ตามมาครูดูแล
นักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไมเต็มที่ และเกินกําลังที่มีอยูงบประมาณ การบริหารจัดการไมเพียงพอ 
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่า 
 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ผานมานั้น พบปญหาใน
กระบวนการบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนดูไดจากผลการประเมินผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จากการสรุปของกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 
2559 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 40.78 กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 36.51 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
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37.89 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 30.12 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 34.86 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 29.04 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 31.29 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได
คะแนนเฉล่ียรอยละ 38.40 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 28.34 (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. 2559) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในเกณฑตํ่า เนื่องจาก 
มีการบริหารงานวิชาการที่ยังไมเปนระบบ ขาดการกํากับ นิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ไดยังไมบรรลุเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาที่ควร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร. 2559) จึงมองไปที่ประเด็นของความพึงพอใจในการบริหารซ่ึงอาจเปนตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสําคัญ และทําใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความพึงพอใจในการบริหารมี
สวนชวยผลักดันใหครูไดปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะความพึงพอใจในการ
บริหารยอมกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน ดังที่ 
ทวนศักด์ิ  มูลพิมพ (2548: 12) ไดกลาววา หากผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานก็จะต้ังใจทํางานอยางเต็มที่อยาง
กระตือรือรน ผลของงานที่ปฏิบัติก็จะบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไว 
 จากการบริหารงานวิชาการสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จะเห็นวาบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่
จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดคือ ผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองเปนผูนําและเปนผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย 
การบริหารการศึกษาของผูบริหารจะประสบความสําเร็จไดยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน หากผูบริหารมีความรูความ
เขาใจกับการบริหารงานวิชาการ ก็จะสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามเพศ   ประสบการณในการทํางาน 
และระดับการศึกษา  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แตกตางกันแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แตกตางกันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 750 คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. 2560: 1-2) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 254 คน โดยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงใน
บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 43) และการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศชาย และเพศหญิง ประสบการณในการทํางาน
นอยกวาหรือเทากับ 10 ป และต้ังแต 10 ป ขึ้นไป และระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการ  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปเปนขอมูลในการดําเนินงานเก่ียวกับดานการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษา อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะเปนขอมูล
เบื้องตน เพื่อใชในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหกับผูบริหารสถานศึกษาและผูมี
สวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

864



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 750 คน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. 2560: 1-2) 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งส้ิน 254 คน ซ่ึงไดมา
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี และมอรแกน มีคาความเช่ือม่ัน และคา
ความคลาดเคล่ือน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610; อางถึงในบุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 43)  
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศชาย และเพศหญิง ประสบการณในการ
ทํางานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป และต้ังแต 10 ป ขึ้นไป และระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหาร 
งานวิชาการ  
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนก
ตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษา 
 ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ประสบการณในการทํางาน 
3. ระดับการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน คือ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
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การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิดจากตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหไดแนวคิดรวบ
ยอดที่เก่ียวของกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางนิยามศัพทเฉพาะ 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น  เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและ
ขอแนะนํา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แนะนําแกไข แลวนําไปให
ผูเช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยใชแบบประเมิน IOC พบวา แบบสอบถามแตละขอที่ใชใน
การวิจัยมีคา IOC ต้ังแต 0.80 - 1 และงานวิจัยในคร้ังนี้ไดคา IOC เทากับ 0.84 
 4. ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง แบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธ พิจารณาใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตรวจสอบและแกไขคร้ังสุดทาย 
 5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใช (Try-out) กับขาราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
แลวหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดย
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach. 1970: 202-204) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทากับ 0.91 
 6. จัดพิมพแบบสอบถาม เปนฉบับสมบูรณแลว ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยสอบถามขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ไดดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอน ดังตอไปนี ้
  1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ออกหนังสือถึงผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่เปน
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาต และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  
  2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 
ไดกลับคืนมา รอยละ 100 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บแบบสอบถาม 5 วัน ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2560 
  3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยนํามาแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการหาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยทําเปนรายขอ รายดาน และภาพรวม 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใชสถิติ t-test  
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 4. นําคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะห ไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายทั้งราย
ขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 103) 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การทดสอบคา t-test (Independent Sample)  
 
ผลการศึกษา 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวม 
 

การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.37 0.46 มาก 2 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.40 0.38 มาก 1 
3. ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4.40 0.28 มาก 1 
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.36 0.31 มาก 3 
5. ดานการนิเทศการศึกษา 4.06 0.18 มาก 5 
6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.30 0.37 มาก 4 

รวม 4.32 0.19 มาก - 
 
 จากตาราง 1 พบวา ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.32) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
และดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน Χ = 4.40) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ( Χ = 4.37) สวนดานที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา ( Χ = 4.06)  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามเพศ 

 

การบริหารงานวิชาการ 

เพศ 

t Sig. ชาย 
(n = 90) 

หญิง 
(n = 164) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.40 0.42 4.35 0.48 0.82 .41 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.43 0.38 4.38 0.38 0.92 .35 
3. ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน 
    ผลการเรียน 4.39 0.27 4.40 0.28 -0.41 .67 
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.33 0.32 4.38 0.31 -1.27 .20 
5. ดานการนิเทศการศึกษา 4.06 0.18 4.06 0.18 -0.05 .95 
6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 4.33 0.43 4.28 0.34 1.09 .27 

รวม 4.33 0.18 4.32 0.19 0.55 .58 
 
 จากตาราง 2 พบวา เพศตางกัน มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดาน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และดานการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไมแตกตางกัน  
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณในการทํางาน 

t Sig. 
นอยกวาหรือ
เทากับ 10 ป 
(n = 154) 

ต้ังแต 10 ป 
ขึ้นไป 

(n = 100) 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.41 0.45 4.31 0.48 1.67 .09 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.42 0.38 4.36 0.38 1.27 .20 
3. ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน 
    ผลการเรียน 4.41 0.27 4.38 0.28 0.67 .49 
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.34 0.32 4.39 0.30 -1.07 .28 
5. ดานการนิเทศการศึกษา 4.06 0.17 4.06 0.18 0.05 .95 
6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 4.30 0.36 4.29 0.39 0.15 .88 

รวม 4.33 0.18 4.30 0.20 1.26 .20 
 
 จากตาราง 3 พบวา ประสบการณตางกัน มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาพรวมไมแตกตาง
กัน  เม่ือพิจารณารายดาน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และ
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไมแตกตางกัน 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ระดับการศึกษา 

t Sig. ปริญญาตรี 
(n = 157) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n = 97) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.41 0.44 4.30 0.48 1.80 .07 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.42 0.37 4.35 0.39 1.37 .17 
3. ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน 
    ผลการเรียน 4.41 0.28 4.37 0.28 1.28 .20 
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.35 0.32 4.38 0.30 -0.64 .52 
5. ดานการนิเทศการศึกษา 4.06 0.17 4.05 0.18 0.34 .73 
6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 4.30 0.36 4.29 0.39 0.18 .85 

รวม 4.34 0.18 4.30 0.20 1.68 .09 
 
 จากตาราง 4 พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาพรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการ
วัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา 
และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ 
นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไดรับความ
เอาใจใสและใหความสําคัญเปนอยางย่ิง มุงพัฒนาบุคลากรครูควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการเตรียมพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. มีการเขารับการทดสอบในระดับโรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับชาติทําใหทุกโรงเรียนเรงพัฒนาดานวิชาการจึงเปนสาเหตุทําใหการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค  เทียนวงษ (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดชัย  ไสยลักษณ; และ ทองมวน  นาเสง่ียม (2555) 
ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 มีความ 
พึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สริศา  ตาใส (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ผลการ 
วิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาการเรียนรู ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และดานการ
นิเทศการศึกษา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามเพศ 
ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามเพศ 
ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  
   2.1 ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันมีการประชุมอบรมสัมมนาเก่ียวกับงานทาง
วิชาการมากและบอย ทําใหขาราชการครูไดตระหนักถึงความสําคัญ และเม่ือมีปญหาในการทํางานก็ไดรวมมือกัน
ปรึกษา และแกไขปญหาตางๆ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหาร
วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามเพศ พบวานักเรียนมีความคิดเห็น
ทุกดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สริศา  ตาใส (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน  
เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน
แมจริม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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   2.2 ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาที่มีความพรอมดาน
อาคารสถานที่และบุคลากร อยูในแหลงความเจริญพอสมควร สถานศึกษาสวนใหญจะมีครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การสอนมาก หรืออาวุโสมาก แตการที่ครูผูสอนมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันในทุกสถานศึกษา ยอมมีการ
วางแผนจัดระบบงาน จัดสายงาน ที่เปนระบบเดียวกันปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน ดังนั้นครูผูสอนที่มีประสบการณใน
การทํางานที่แตกตางกันจึงไมสงผลตอความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริพงษ  กล่ันไพฑูรย (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อําเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณการสอน
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอโคกเจริญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดชัย  ไสยลักษณ และ ทองมวน   
นาเสง่ียม (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 2 ที่มีประสบการณในงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมไม
แตกตาง และ สริศา  ตาใส (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุม
โรงเรียนแมจริม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณ
การสอนตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1 ทั้งภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
   2.3 ความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันจะมีครูผูสอนที่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวาระดับปริญญาโท แตในการบริหารงานในสถานศึกษาไมวาจะเปนงานวิชาการ
หรืองานอื่นๆ สถานศึกษาจะมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานเฉพาะตัวของแตละงาน ตามสายงานหรือ
ลักษณะงาน ดังนั้น ไมวาครูผูสอนจะจบระดับการศึกษาระดับใด ยอมปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในระบบระเบียบ
ปฏิบัติอันเดียวกัน ครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน จึงไมมีผลตอความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดชัย  ไสยลักษณ; และทองมวน  นาเสง่ียม (2555) ไดศึกษาความพึง
พอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี 
ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ขอเสนอแนะการนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
  1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการนําหลักสูตรไปใช
ในการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหครูเขารับ
การอบรม และควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริง ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนครู
เขารับการอบรม และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ตลอดทั้งส่ือการเรียนรูที่เหมาะสม ตลอดจน 
  3. ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
การนําขอมูลจากการวัดผล ประเมินผล ชวยใหครูผูสอนนําไปพิจารณาหาวิธีแกไขขอบกพรองและจุดออนในดาน
ตางๆ ของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองดําเนินการวัดผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
และจะตองศึกษา ทําความเขาใจระเบียบการวัดผล สามารถช้ีแจงใหครูเขาใจ ตลอดจนจัดหาเอกสารวัสดุและ
เคร่ืองมือการวัดผลประเมินที่จําเปน สงเสริมสนับสนุนใหครูรวมมือและปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลใหมี
มาตรฐาน  
  4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใหความรู
จัดการฝกอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนครูเขารับการ
ฝกอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  5. ดานการนิเทศการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดระบบงานนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหการชวยเหลือและประสานงานทางดาน
วิชาการกับหนวยงาน 
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
  6. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับการดําเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตามตรวจสอบ คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรมีการ
บริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการในดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทําการวิเคราะห และนําผลการวิเคราะหมากําหนดเปาหมายในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
  2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูแกครูเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนและดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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NBUE086: การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (ADOBE 
CAPTIVATE) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ONLINE LESSON DEVELOPMENT ABOUT USING ADOBE CAPTIVATE PROGRAM FOR 
SECOUNDARY STUDENTS 3 
 
จารุวรรณ  แปนแจง 1   ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ี
แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการ
ใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลนตาม
เกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท 
(Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนออนไลน กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 49 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก บทเรียนออนไลนและแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการใช
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาความเหมาะสมมากที่สุด 
( Χ = 4.82) การจัดการเรียนรูเร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน ใชเวลา 20 ช่ัวโมง ภายหลังการสอนใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) จํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีความเช่ือม่ัน 0.89 สถิติที่ใช 
ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวนและรอยละ และสถิติทดสอบท ี(t-test Dependent Sample)  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.73/81.11  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน มีนักเรียนผานเกณฑระดับดีเย่ียมตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอยละ 83.67  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากการใชบทเรียนออนไลน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน, การใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
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Abstract 
 The research aimed 1) examine the efficiency of online lesson about using Adobe Captivate 
program for Mathayomsuksa 3 students, 2) to study the learning achievement about using Adobe 
Captivate program based on the criteria of basic education and 3) to compare the learning achievement 
about using Adobe Captivate program for Mathayomsuksa 3 students between before and after learning 
through online lesson. The sample of this research consisted of 49 students of Mathayomsuksa 3 from 
Kannasootsuksalai school in Supanburi province in second semester, academic year of 2017. The 
research instruments were online lessons, lesson plans about using Adobe Captivate program for 
Mathayomsuksa 3 students. The lesson plans were on the most appropriate ( Χ = 4.82), learning 
management about using Adobe Captivate program for Mathayomsuksa 3 students, 5 lesson plans for 20 
hours and 30 items of students’ learning achievement post-test about using Adobe Captivate program on 
validity 0.89. The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, percentage, t-test 
Dependent Sample. 
 The finding of this research revealed as the followings: 
 1. The efficiency of online lesson about using Adobe Captivate program for Mathayomsuksa 3 
students was on the efficiency of 83.73/81.11. 
 2. The students’ learning achievement of online lesson about using Adobe Captivate program 
for Mathayomsuksa 3 students, the students passed the criteria at the excellent level based on the 
criteria of basic education at 83.67 percent. 
 3. The students’ learning achievement of online lesson about using Adobe Captivate program’ 
for Mathayomsuksa 3 students after learning than before learning at the statistically significance level.05. 
 
Keywords: e-Learning, Adobe Captivate Program 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามาใชจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางย่ิงขึ้นเรียนไดเร็วขึ้น การ
เรียนรูจะเกิดขึ้นไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ผูเรียนจะมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอตัวเอง 
เปนการเปดโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถซ่ึงจะสนองตอความตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี เปนการนํา
โลกภายนอกเขามาสูหองเรียนทําใหชองวางระหวางหองเรียนกับสังคมลดนอยลง อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทาง
การศึกษา โดยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกันมากขึ้นและยังตอบสนองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 8) หมวดที่ 4 
มาตรา 22 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองไดและ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ซ่ึงเนน 3 องคประกอบหลัก คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง
สติปญญา เพราะองคประกอบทั้งหมดมีความเก่ียวพันกัน 
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 การเรียนการสอนดวยอิเล็กทรอนิกส จะชวยถายทอดความรู ผูเรียนจะเปนใคร เรียนที่ไหน ก็สามารถเลือก
เรียนเนื้อหาไดตามความตองการผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น สามารถติดตอผูสอนไดโดยผานเว็บ การนํา
ทรัพยากรที่มีอยูในเวิลดไวดเว็บมาเปนส่ือกลางกอใหเกิดการเรียนรูแบบหลายมิติ ณัฐพร  ทองมอญ (2551: 29) 
สอดคลองกับ ทักษิณา  วิไลลักษณ (2551: 29) กลาววาการเรียนการสอนดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสคือการนําเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตมาชวยสอนถายทอดความรู ผูเรียนจะเปนใคร เรียนที่ไหนก็ได สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ไดนําเสนอได
ตามความตองการ เม่ือผูเรียนเรียนจบพบปญหาก็สามารถติดตอผูสอนผานเว็บไซต สามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเนื้อหาบทเรียนได การเรียนการสอนผานเว็บ (Web-based instruction) เปนการจัดสภาพแวดลอมการเรียน
การสอนที่ประยุกตใชอินเทอรเน็ต โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูในเวิลดไวดเว็บมาเปนส่ือกลาง เพื่อสงเสริมการเรียน
การสอนที่กอใหเกิดการเรียนรู โดยนําลักษณะส่ือหลายมิติ (Multimedia) มาออกแบบนําเสนอและแสดงผลผานทาง
จอภาพ เชน ขอความ ภาพ เสียง ขอมูล และสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2551: 8) กลาววาการนําเอา
คอมพิวเตอรมาใชในลักษณะเปนส่ือเพื่อถายทอดคําสอนไปสูผูเรียนที่เราเรียกวา บทเรียนผานเว็บ สามารถใชเปน
ส่ือกลางระหวางผูเรียนกับผูสอนไดอยางมีระบบโดยเฉพาะเร่ืองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เนื่องจาก
บทเรียนผานเว็บเปนส่ือชวยใหการเรียนมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนผูสอนระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียนปกติ 
 การพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนยุคใหมยอมตองการเคร่ืองมือและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมให
เกิดคุณลักษณะดังกลาว การนํารูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที มาชวยจัดการเรียนการ
สอน เปนทางเลือกหนึ่งที่จะนําคอมพิวเตอรและระบบเครือขายที่นํามาใชกันมากระบบการจัดการเรียนการสอนจึง
กาวสูยุคที่ผูเรียนมีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือของตนเองในทุกที่ ทุกเวลา การใชเพื่อมุงเรียน เนื้อหาสาระในวิธี
แบบเดิมไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนยุคใหม การนําคอมพิวเตอรมาใชในยุคของระบบเครือขายที่
เช่ือมตอกันทั่วโลกเพื่อการสรางสรรคทางปญญา โดยรวมถึงการรูเนื้อหา การส่ือสาร การคิด การแกปญหา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2555ซ: 6)  
 จากการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการเรียนในปการศึกษา 2559 คิดเปนรอยละ 73.18 
ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด (โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย. 2559ข: 21) จากการวิเคราะหคะแนนผูเรียนหา
สาเหตุของปญหา จึงพบวามีปญหาอยูหลายประการคือ การเรียนในแตละคร้ังในช้ันเรียน จํานวนผูเรียนมีมาก การให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน การมีปฏิสัมพันธ โอกาสแสดงความคิดเห็นทําไดโดยไมทั่วถึง ขอบขายของ
เนื้อหาสาระของวิชามีรายละเอียดมาก ทําใหตองเรงสอนเพื่อใหทันกับจํานวนเวลา พื้นฐานองคประกอบของแตละ
บุคคลมีความแตกตางกัน ดานความสามารถทางการเรียน ความสนใจและความถนัด และผูสอนไมสามารถที่จะ
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลได เนื่องจากกิจกรรมหลายอยางที่ตองปฏิบัติภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
 บทเรียนออนไลน (e-Leaning) เปนบทเรียนออนไลนเปนการเรียนการสอนที่มีประโยชนในการถายทอด
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล จากการผานตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสาน
กับการใช ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถายทอด กลาวไดวาบทเรียนออนไลน
ที่มีคุณภาพในการเรียนรู มีความสําคัญเนื่องจากเปนการทดแทนเนื้อหาในช้ันเรียนผานรูปแบบการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ ดวยการออกแบบตาม หลักการเรียนรู หลักการออกแบบ อันสงผลตอประสิทธิภาพทางการเรียนตอไป 
งานวิจัยของ อารีลักษณ  ปุกนอย (2554: 85) ทําการวิจัยพบวาการเรียนบทเรียนออนไลนชวยเพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง
ครู และนักเรียนไดมากย่ิงขึ้น ใหโอกาสนักเรียนในการศึกษาหาความรู และ เรียนรูไดมากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู
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ไดทุกที่ทุกเวลาตามความตองการ และสามารถทบทวน บทเรียนไดตลอดเวลา มีการเช่ือมโยงเนื้อหาบทเรียนทําให
ผูเรียนไดรับ ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย  
 การนําส่ือการสอนทางเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชสามารถชวยใหพัฒนาผูเรียนทั้งดานความคิด
สรางสรรคส่ิงแปลกใหม เสริมสรางคุณคาทางความคิดและสติปญญา แนวทางการแสดงออกของผูเรียนที่ตรงตาม
วัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไว มีความรับผิดชอบ รักการทํางาน ชวยเหลือกันในช้ันเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
จะสงผลตอการเรียนที่ดี สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนได ดังนั้น จึงได
ดําเนินการศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง Adobe Captivate สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงเปน
การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาชวยจัดการกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น 
จากประสบการณพบวานักเรียนสนใจใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการเรียนมากกวาการฟงบรรยาย จึงคาดหวังวา การนํา
บทเรียนออนไลนมาชวยเปนส่ือการจัดการเรียนรูนาจะทําใหนักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น ประกอบกับใน
บทเรียนออนไลนนักเรียนสามารถเรียนไดตามความเหมาะสมและมีความหลากหลาย เชน เร่ืองของเวลา สถานที่  
อีกทั้งยังทําใหครูผูสอนไดมีทางเลือกในการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไว  ดังนี้ 
  1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลนตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เ ร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนออนไลน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูและผูสนใจใชบทเรียนออนไลนเพื่อประยุกตใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 
 3. เปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการแนะนําในการสรางบทเรียนออนไลนใหกับครูในโรงเรียน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน อยูในระดับดีตามเกณฑระดับคะแนนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอยละ 80 ขึ้นไป 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังจากการสอนดวยบทเรียนออนไลนมีความแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ศึกษาใน 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 11 หอง รวมนักเรียนทั้งหมด 483 คน 
   2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling unit) จํานวน 1 
หองเรียน นักเรียนจํานวน 49 คน 
   3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
    3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate)  
    3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ไดแก 
     3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนออนไลนตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน 

ตัวแปรอิสระ 

บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนออนไลน 
  ตามเกณฑของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน 
  และหลังเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
  1. บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 
   1.1 คนควาเอกสาร แนวคิด หลักการและลักษณะของบทเรียนออนไลนและงานวิจัยที่เก่ียวของ
ของ คาน (Khan) และ จินตวีร  คลายสังข 
   1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)  
   1.3 ศึกษาวิธีการ หลักการ หลักทฤษฎีและเทคนิคการสรางและจัดทําบทเรียนออนไลน 
   1.4 ศึกษาจากขอ 1.1-1.3 นํามาเปนหลักในการสรางบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นําบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 
ประเมินคุณภาพดานส่ือ นวัตกรรม และดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงเปนแบบประเมินคุณภาพที่เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 อันดับ กําหนดระดับความคิดเห็นแตละชวงคะแนน โดยใชเกณฑการประเมินมาตราสวน
ประมาณคา ดังนี้ 
    ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
    ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด  
    นําคะแนนการประเมินจากผูเช่ียวชาญมาหาคาเฉล่ีย โดยใหความหมายของคาเฉล่ียเปน 5 
ระดับ ตามเกณฑการประเมินมาตราสวนประมาณคา ดังนี้ 
    คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
    คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
    ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยแบง
เนื้อหาเปน 5 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 หลักการใชโปรแกรม Adobe Captivate หนวยการเรียนรูที ่
2 เร่ิมตนสรางโปรเจ็คดวยโปรแกรม Adobe Captivate หนวยการเรียนรูที ่3 การจัดการสไลดในโปรเจ็คและการแทรก
วัตถุชนิดตาง ๆ ดวย โปรแกรม Adobe Captivate หนวยการเรียนรูที่ 4 การจัดการกับวัตถุในสไลดและการ
บันทึกเสียงของ โปรแกรม Adobe Captivate หนวยการเรียนรูที่ 5 การสงออกและแกไขโปรเจ็คโปรแกรม Adobe 
Captivate โดยแตละหนวยการเรียนรูนั้นนักเรียนจะตองเรียนแบบออนไลนโดยครูจะอธิบายขั้นตอนการปฏบิัติ  
  2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate)  
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   2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับหลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
โครงสราง เวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู การวัดและประเมินผลการติดตาม 
   2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 
   2.3 นําบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) มีแผนการ
จัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน มาแกไขใหสอดคลองตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ คือ การใชภาษา รูปภาพ จุดประสงค
การเรียนรู แลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญอีกคร้ังหนึ่ง พรอมทั้งนําแบบประเมินบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ใหผูเช่ียวชาญประเมินโดยใชเกณฑของ ลิเคิรท (Likert) เปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑ ดังนี้ 
     คาเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็น 
    4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 
    3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง มาก 
    2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
    1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง นอย 
    1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง นอยที่สุด  
   2.4 นําบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ซ่ึงมี
แผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน ที่ไดปรับแกไขแลว นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/7 ควบคูกับ
บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) ทั้ง 5 หนวย โดยดําเนินการทดลองดังนี ้
    2.4.1 การทดลองคร้ังที่ 1 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/7 นักเรียนโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชควบคูกับบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท 
(Adobe Captivate) ทั้ง 5 หนวย เพื่อศึกษาหาความบกพรองแลวเม่ือพบขอบกพรอง ก็ปรับปรุงแกไขในส่ิงที่บกพรอง 
    2.4.2 การทดลองคร้ังที่ 2 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/7 นักเรียนโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชควบคูกับบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท 
(Adobe Captivate) ทั้ง 5 หนวย เพื่อศึกษาหาความบกพรองอีกคร้ัง แลวเม่ือพบขอบกพรอง ก็ปรับปรุงแกไขในส่ิงที่
บอพรองอีกคร้ัง 
    2.4.3 นําบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
ซ่ึงมีแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน ไปใชจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 49 คน โดยใชควบคูกับบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
ไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อวิเคราะหและกําหนดประเด็นการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหครอบคลุมเนื้อหา เร่ืองการใช
โปรแกรม Adobe Captivate สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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   3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน เร่ืองการใช
โปรแกรม Adobe Captivate ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาและผลการเรียนรูในบทเรียนออนไลน 
เร่ืองการใชโปรแกรม Adobe Captivate สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยวิเคราะหเนื้อหาแบงเปน 6 ดาน คือ ความรู ความจํา ความเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห 
และการประเมินคาตามความเหมาะสมของเนื้อหา อยางละ 5 ขอ รวมจํานวน 30 ขอ กําหนดเกณฑการใหคะแนน 
คือ ผูที่ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 
   3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น พรอมทั้งแบบประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญ ตรวจพิจารณา ซ่ึงผูเช่ียวชาญเปนชุดเดียวกันกับ
ประเมินบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม Adobe Captivate เพื่อทําการประเมินแบบทดสอบ 
 
การทดลอง 
 ไดดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
  ดําเนินการทดลองตามรูปแบบของการทดลอง One Group Pretest-Posttest ลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 

Pretest Treatment Posttest 
T1 X T2 

 
  เม่ือ  T1, T2 แทน แบบทดสอบเร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) กอน
เรียนและหลังเรียน  
    X แทน บทเรียนออนไลนเร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate)  
 การวิจัยคร้ังนี้ ไดดําเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด
สุพรรณบุรี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 49 คน โดยดําเนินการขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ผูศึกษาไดทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการจัดการ 
เรียนรู โดยใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนส่ือการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนที่ผูศึกษากําหนดไว 
  2. ปฐมนิเทศใหนักเรียนเขาใจในการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี 
แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พรอมทั้งกฎเกณฑที่ใชในการประเมินผลวัดผล 
เสร็จแลวใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง
การใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 ขอ ทดสอบ
กอนที่จะทําการสอนในช่ัวโมงแรก เพื่อศึกษาความรูเดิมของนักเรียน แลวทําการเก็บขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
ไวเพื่อวิเคราะหขอมูลขั้นตอไป 
  3. ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) ตามแผนการจัดการเรียนรู ทั้ง 5 หนวยการเรียนรู โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนในแตละหนวย 
ศึกษาความรูในแตละหนวย และเม่ือเรียนจบแตละหนวยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  
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  4. เม่ือเรียนจบทั้ง 5 หนวยการเรียนรู ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/9 จํานวน 49 คน ทําแบบทดสอบ
หลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
จํานวน 30 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนแตมีการสลับขอบางเพื่อสงเสริมการคิดของ
นักเรียน เก็บขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลขั้นตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ไดนําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามเกณฑ 80/80 จากคาเฉล่ียคะแนนทดสอบทายบทเรียน
ออนไลน 5 หนวยการเรียนรูคิดเปนรอยละของบทเรียนออนไลนตอคาเฉล่ียคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
การใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนของนักเรียน
ทุกคน 
  2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน วิเคราะหคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจัดระดับ
คาเฉล่ียเทียบกับเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี ้
   4  หมายถึง ดีเย่ียม ชวงคะแนน 80 – 100 คะแนน 
   3.5  หมายถึง ดี ชวงคะแนน 75 – 79 คะแนน 
   3.0  หมายถึง ดี ชวงคะแนน 70 – 74 คะแนน 
   2.5  หมายถึง พอใช ชวงคะแนน 65 – 69 คะแนน 
   2  หมายถึง พอใช ชวงคะแนน 60 – 64 คะแนน 
   1.5  หมายถึง ผาน ชวงคะแนน 55 – 59 คะแนน 
   1  หมายถึง ผาน ชวงคะแนน 50 – 54 คะแนน 
   0  หมายถึง ไมผาน ชวงคะแนน   0 – 49 คะแนน 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน จากการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ีย ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบที (t-test Dependent Sample) 
 
ผลการศกึษา 
 ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นําเสนอผลในตาราง 1  
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ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละของบทเรียนออนไลนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

คะแนนการหาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนออนไลน 

จํานวน คะแนน 
เต็ม 

คาเฉล่ีย 
( Χ ) 

S.D. คิดเปน 
รอยละ 

เฉล่ีย 

หนวยการเรียนรูที ่1 30 20 17.00 0.910 85.00  
หนวยการเรียนรูที ่2 30 20 16.60 0.932 83.00  
หนวยการเรียนรูที ่3 30 20 16.77 0.935 83.83  
หนวยการเรียนรูที ่4 30 20 16.73 0.907 83.67  
หนวยการเรียนรูที ่5 30 20 16.63 1.098 83.17  

รวม 30 100 16.75 0.956 83.73 E 1 = 83.73 
การวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

30 30 24.33 1.295 81.11 E 2 = 81.11 

 
 จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.73 / 81.11 สูงกวาเกณฑ 80 / 80 เปนไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว  
 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับ

นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 จากบทเรียนออนไลน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน นําเสนอผลในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี 

แคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน 
 

เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
    80-100 ดีเย่ียม 24-30 41 83.67   
     75-79 ดีมาก 22-23   8 16.33   
     70-74 ดี 21 - -   
     65-69 คอนขางดี 19-20 - -   
     60-64 ปานกลาง 18 - -   
     55-59 พอใช 16-17 - -   
     50-54 ผานเกณฑ 15 - -   

รวม ดีเย่ียม  49 100 24.82 1.36 
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 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
จากบทเรียนออนไลน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยรวมอยูระดับดีเย่ียม ( Χ = 24.82) และมีนักเรียนจํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 83.67 อยูในระดับดีเย่ียม  
 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนออนไลน  
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยการทดสอบกับนักเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน กลุมทดลอง จํานวน 49 คน แลวนําผลมาเปรียบเทียบ ผลปรากฏดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน

ออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 
 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

n คะแนน
เต็ม 

คาเฉล่ีย 
( Χ ) 

S.D. df t p 

กอนเรียน 49 30 14.73 1.578 48 30.943 .000 
หลังเรียน 49 30 24.82 1.364 48 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการใชบทเรียนออนไลน เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนพบวา 
สูงขึ้นกวากอนเรียน  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe 
Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามลําดับการศึกษาแลว จากการศึกษาคนควาสามารถอภิปรายผล 
ได ดังนี้ 
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.73/81.11 สูงกวาเกณฑ 80/80 เปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดปฏิสัมพันธในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน
นั้น ออกแบบสวนตอประสานที่ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับตนเอง และกับเนื้อหาสาระ โดยออกแบบใหงายตอการ
รับรูของประสาทสัมผัส และคํานึงถึงการจัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ดังที่ Ally (2006) เนื้อหาสาระที่
นําเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสวนใหญเปนลักษณะแบบส่ือประสม โดยเนนการออกแบบที่ใชวิธีการ กลยุทธ 
และการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีในการนําเสนอ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ซ่ึงผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาตามความตองการ ตลอดจนมีแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ เพื่อใหผูเรียน
ตรวจสอบความเขาใจ ในรูปแบบ Learning Objects เปนส่ือการสอนในลักษณะบทเรียนอิเล็กทรอนิกส สามารถ
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กลับมาใชใหม โดยมีองคประกอบสําคัญคือ 1) วัตถุประสงคการเรียนรู 2) หนวยการเรียนรู 3) แบบทดสอบ โดย
ลักษณะเดนคือ สะดวกตอการนําไปใชและการปรับแก สามารถทําซํ้า (Davidson-Shivers, 2006; Waterhouse, 
2005; ใจทิพย ณ สงขลา, 2550; Khan, 2005) 
   ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นผานการพัฒนาอยางเปนระบบและไดรับ การประเมินเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเช่ียวชาญ มีการหาประสิทธิภาพ แลวนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงมาแกไขกอนนําไปทดลองใช
จริงกับกลุมตัวอยาง พัฒนาขึ้นมีแบบฝกหัดที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตน ซ่ึงชวยใหทุกคน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูได นอกจากนี้แบบฝกหัดยังเราความสนใจของนักเรียนทําใหไมเกิดความเบื่อหนาย
ในการเรียน และนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชบทเรียนออนไลน ไดรับการฝกทักษะที่มีขั้นตอนในการแกปญหา 
คือ การทําความเขาใจ การฝกทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางช้ินงาน การฝกทักษะการใชชุดเคร่ืองมือใน
โปรแกรมสรางช้ินงาน ฝกคิดอยางเปนระบบ การทําแบบฝกหัด การหาและการตรวจคําตอบ ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนทํา
ใหเกิดทักษะและกระบวนการคิดที่สามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง ผลการทดลองใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการใช
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา มีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่ต้ังไว 80/80 เปนเพราะสรางไดครอบคลุมเนื้อหา มีความยาก-งายเหมาะสมและบทเรียนออนไลน เร่ืองการใช
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แตละหนวยการเรียนรูเรียงลําดับ
จากงายไปหายาก จึงทาทายใหนักเรียนอยากทํา สอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิญญา  ศรีจันทร (2557) พัฒนา
บทเรียนออนไลน เร่ือง การสรางภาพเคล่ือนไหวสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ 
กรุงเทพมหานคร พบวา 1) บทเรียนออนไลนเร่ืองการสรางภาพเคล่ือนไหวที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 84.66/85.50 
เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว สอดคลองกับผลการศึกษาของอาชิรญาณ  เกษสุวรรณ (2554) ที่พัฒนาบทเรียนออนไลน
ผานระบบการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม พบวา การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
เทากับ 82.62/76.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว แสดงใหเห็นวา การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรม 
อะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เกิดความรู และเกิดทักษะใหม ปรับปรุง
ความรูความสามารถของผูเรียน บทเรียนออนไลนจึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนและ
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใช 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากบทเรียนออนไลน มีนักเรียนผานเกณฑระดับดีเย่ียมตามเกณฑของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รอยละ 83.67 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี 
แคปทิเวท (Adobe Captivate) ที่สรางขึ้นนั้นโดยการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีความสอดคลองของขอสอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในเร่ือง 
สาระ มาตรฐาน สาระการเรียนรู ตัวช้ีวัด และการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีของ บลูม (Bloom. 1956: 57) ซ่ึงไดแก 
ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา มีการยึดหลักการเขียนขอสอบ 
ที่ดี ทั้งดานคําถาม ตัวเลือกและตัวลวง แลวนําขอสอบไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพ ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดขอสอบที่
มีมาตรฐาน การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เลือกพัฒนาแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ซ่ึงสอดคลอง
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กับ ธอรนไดค และฮาเกน (Thorndike; & Hagen. 1969: 182) ที่กลาววา แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จัดไดวา
เปนแบบทดสอบที่เหมาะสมที่สุด หากตองการทดสอบนักเรียนจํานวนมาก ทั้งระดับเชน การสอบปลายภาค และ
สอดคลองกับความคิดเห็นของ อีเบล (Ebel. 1965: 95) ที่วาแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบเปนแบบทดสอบที่
เหมาะสม สามารถตรวจใหคะแนนไดรวดเร็วและแมนยํา ในกรณีที่มีผูสอบจํานวนมาก นอกจากนี้ยังหาประสิทธิภาพ
ในการจําแนกเด็กเกงกับเด็กออนไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริยพงศ  เตชะศิริยืนยง (2552) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบสืบสวนสอบสวนโดยใชเกมสคณิตศาสตร ผาน
เกณฑ รอยละ 65  
   สรุปไดวา บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตอการ
นําไปใช สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม่ือเทียบกับเกณฑระดับคะแนนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอยละ 80 ขึ้นไป อีกทั้งยังทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากขึ้น มีความสนใจเรียน 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการใชบทเรียนออนไลน เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนพบวา สูงขึ้นกวา
กอนเรียน เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาและสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทเรียนออนไลน 
เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น ผาน
การประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ และผานขั้นตอนการหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล การหาประสิทธิภาพกลุม
ยอย และการหาประสิทธิภาพภาคสนาม หลังจากนั้น ไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองใชจริงกับ
กลุมตัวอยางตอไป ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท 
(Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหเกิดการเรียนอยางสนุกสนาน เนื่องจากการสอนดวย
บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
นักเรียนไดหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบฝกหัดและสรางความภูมิใจใหนักเรียนที่จะคนควา หาความรูให
เห็นจริงดวยตนเองมากย่ิงขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ดวยบทเรียนออนไลน เร่ืองการใช
โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อภิญญา  ศรีจันทร (2557) ไดพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การสรางภาพเคล่ือนไหว
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการเรียนเร่ืองการ
สรางภาพเคล่ือนไหวของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน สูงกวานักเรียนที่เรียนรูปแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลองกับ อาชิรญาณ  เกษสุวรรณ (2554) ไดพัฒนาบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคม ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2554 ที่เรียนรายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
ออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาโปรแกรมนําเสนอขอมูล ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นพบวา คะแนน
การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ศิวพล  นันทพานิชย (2555) ไดสรางบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ เร่ืองหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนออนไลน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน พบวา ผลจากการวิเคราะห
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คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยการทดสอบคา t-test 
พบวาไดคา t เทากับ 10.865 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ดานการจัดการเรียนการสอน 
  1. บทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบ ีแคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 นี้สามารถนําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอน เพื่อผูเรียนจะสามารถศึกษาและฝกดวยตนเองได 
  2. การใชบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนตองมีความสามารถพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร และหลักการออกแบบ 
ดังนั้น ครูจึงควรตรวจสอบความสามารถพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร และหลักการออกแบบของนักเรียน  
  3. โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดสรางบทเรียนออนไลนในกลุมสาระการเรียนรู
อื่นๆ เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการสอนของผูสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลการใชบทเรียนออนไลน โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ เชน ความคงทนในการเรียน 
ระดับสติปญญาของผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนออนไลน เร่ืองการใชโปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท 
(Adobe Captivate) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป 
 2. ควรมีการสรางบทเรียนออนไลนสําหรับนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ และเร่ืองอื่นในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
ในทุกรายวิชา 
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NBUE087: การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENTITLED “ECOTOURISM SUPHANBURI BAN RAO” 
FOR STUDENTS PRATOMSUKSA 5 
 
หทัยมาตุ  คงสวาง 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน
เรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน
เรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
ระหวางกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูเรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 18 คน เคร่ืองมือที่ใช ไดแก หลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราที่ไดพัฒนาขึ้น 2 หนวย
การเรียนรู จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู เปนระยะเวลา 12 ช่ัวโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา เปนขอสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือม่ัน 0.87 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Non Parametric 
ดวยวิธ ีWilcoxon Signed-Ranks Test  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. หลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับดี
มาก ( Χ = 22.20)  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ภายหลังเรียนดวยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, ประสิทธิภาพของหลักสูตร, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 This research aims to study the effectiveness of the Suphanburi Conservation Tourism Program 
for Prathom Suksa 5 Students, Study on Learning Achievement in Suphan Buri Conservation Tourism. A 
study of students' About Us Tourism Conservation Supanburi, and to compare the learning achievement 
on the conservation of Suphanburi. The first and second graders of Prathomsuksa 5 students from the 
study of the Suphan Buri Eco Tourism. In this research, this is a grade 5 student at Wat Don Chedi 
School, Rat Burana. Amphoe Mueang Suphan Buri Suphanburi Province The research instrument was the 
Suphan Buri Conservation Tourism Program, which was developed and tested by the Department of 
Primary Education, Suphan Buri Province. We have developed 2 learning units, 6 learning plans, 12 hours 
of learning, and achievement tests. About us Tourism Conservation Supanburi. Multiple Choice Test with 
30 items. Reliability of 0.87. Statistics used in basic statistical analysis were percentage, mean, standard 
deviation. The efficiency of the Suphan Buri Eco-Tourism Program was 80/80, mean, standard deviation, 
and nonparametric comparison using Wilcoxon Signed-Ranks Test. The results of this research were.
 The research found that 
 1. Suphan Buri Conservation Tourism Program For Prathom Suksa 5 students, the 
performance was 80/80 
 2. Academic Achievement on Suphan Buri Conservation Tourism A study of students' About 
Us Tourism Conservation Supanburi. The overall level was very good ( Χ = 22.20) 
 3. Academic Achievement on Conservation of Suphan Buri the students' About Suphan Buri 
Eco Tourism There was a statistically significant difference at .05 level. 
 
Keywords: curriculum development Ecotourism, course efficiency, achievement 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนสําคัญที่สุด และมาตรา 24 ไดกําหนดหลักการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะ และจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
คิดเปน ทําเปน และมาตรา 28 ไดกําหนดไววาหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตาม มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหสมแกวัยในสาระของหลักสูตร ตองมุงเนนพัฒนาคนใหมีความสมดุล 
ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 
2542) และหลักสูตรมีความสําคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เปนส่ิงที่ช้ีใหเห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณแก
ผูเรียน อันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศที่จะนําทางในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล ซ่ึงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรเปน
เคร่ืองมืออันสําคัญย่ิงที่จะทําใหความมุงหมายในการจัดการศึกษาบรรลุผลและมีสวนชวยในการสรางคุณลักษณะ
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ของผูเรียนใหเปนคนที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น การกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา และแนวทางปฏิบัติ จึงเปน
รากฐานทางดานสติปญญา ทักษะ และคุณธรรมใหแกผูเรียนไดอยางชัดเจน จึงจะสามารถใชหลักสูตรเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สุนีย  ภูพันธ. 2546: 21)  
 จากขอมูลรายงานการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนระบุวา การศึกษาไทยที่ควร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงคือ การพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน (สมาคมรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย. 2553: 65) ซ่ึงสอดคลองกับ (ปราโมทย  จันทรเรือง. 2550: 30-32) 
ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของนักพัฒนาหลักสูตร คือ โอลิวา (Oliva. 1982: 171-175) เพื่อใหหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ดี มีลักษณะดังนี้ เพื่อปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหเหมาะสมกับปญหาและการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสะทอนผลิตผลของหลักสูตรในชวงเวลานั้นๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาการพัฒนาหลักสูตร
ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย เพราะการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการกลุมที่ตองตัดสินใจเลือกจากทางเลือกที่
มีอยูหลายทางและเปนไปอยางตอเนื่อง และเพื่อแสดงใหเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตองดําเนินไป
ตามกระบวนการที่มีระบบ 
 หลักสูตรจึงตองปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ซ่ึงสอดคลองกับ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542) กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถ่ิน เพื่อใหผูเรียนนําความรู ประสบการณไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และที่
สําคัญเพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรูสึกรัก ภาคภูมิใจ และผูกพันกับทองถ่ินของตน  
 ความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 
1-3) ซ่ึงมีจุดเนนเก่ียวกับการมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย และสรางส่ิงที่ดีงามในสังคม 
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย ทํางาน รวมกับผูอื่นได มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาของทองถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน มีความรักความภูมิใจในภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รูปแบบการจัดการเรียนรู มี 4 อยาง คือ 1) การเรียนรูจากภูมิปญญาหรือผูรูในทองถ่ิน 2) การเรียนรูได
จากการศึกษาคนควา 3) การเรียนรูไดจากการทํางานกลุม และ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ของทองถ่ิน โดยใหผูรูที่อยูในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และถายทอดภูมิปญญาใหนักเรียน ขั้นตอน
วิธีการในการพัฒนาหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่
ประกอบดวย 5 สาระ ไดแก สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิน
ชีวิตในสังคม สาระที ่3 เศรษฐศาสตร สาระที ่4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและ
การอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนา
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกล้ัน 
ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก 
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 ในสวนสาระที ่5 ภูมิศาสตร เปนสาระหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เปน
สาระที่มุงใหผูเรียนศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลก แหลงทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทยและภูมิอากาศ
ของโลก การใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของ
มนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมานําเสนอขอมูลสารสนเทศ การอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 132) การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ 
โดยเฉพาะ มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพส่ิงซ่ึงมีผล ตอกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 160)  
 รายวิชาเพิ่มเติมเปนรายวิชาที่สถานศึกษาแตละแหงสามารถเปดสอนเพิ่มเติมจากส่ิงที่กําหนดไวใน
หลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน ความตองการและความถนัดของผูเรียน หรือความตองการของ
ทองถ่ิน  โดยมีการกําหนดผลการเรียน  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตางๆ สถานศึกษาแตละ
แหงอาจเปดสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ภายใน
กรอบโครงสรางเวลาเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 
 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ที่มีประวัติอันยาวนาน สุพรรณบุรีเปนเมืองสมัยโบราณ 
พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไมตํ่ากวา 3,500-3,800 ป จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเมืองที่มีความสําคัญทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ศาสนา มีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ รวมถึงแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ แหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี โบราณสถานและอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมายที่ควรอนุรักษและสืบสานตอไป 
โดยเฉพาะประวัติความเปนมาของจังหวัดสุพรรณบุรีมาจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจ 
เกิดความรัก ความผูกพัน มีความภาคภูมิใจ สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเองและทองถ่ินไดอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทองถ่ินอีกทั้งยังตอบสนอง
เจตนารมณของการจัดการศึกษาในปจจุบัน  
 จากการพัฒนาหลักสูตร เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 เปนการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราใหเปนหลักสูตรที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการอยางเปนระบบ โดยใชการวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองขอมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ภูมิศาสตร ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจสังคม อาชีพในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ส่ิงแวดลอม และบุคคลสําคัญ ที่มีอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี  และเปนการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัวใหมาก  และยังเปนประโยชนกับผูที่สนใจที่จะศึกษาหาความรูเก่ียวกับ
จังหวัดสุพรรณบุรีตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ดังนี้ 
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  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา  
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนและหลัง จากการเรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สุพรรณบุรีบานเรา  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. หลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 อยูในระดับเกณฑดีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 70  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ภายหลังเรียนดวยหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5  
 2. ไดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมสําหรับครู  
 3. ผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร 
   ประชากรเปน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  2. กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางเปน  ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 18 คน 
  3. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตร เร่ืองการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
  4. ตัวแปรตาม ไดแก  
   4.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
   4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
 
 
 

1. สาระสําคัญในการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
2. วัตถุประสงคของการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรี
บานเรา 
3. มาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิง
อนรัุกษสุพรรณบุรีบานเรา 

1. หลักการและเหตุผล 
2. โครงสรางหลักสูตร 
3. ความมุงหมาย 
4. สาระสําคัญ 
5. การจัดหนวยการเรียนรู 
6. แผนการจัดการเรียนรู 
7. กิจกรรมการเรียนรู 
8. ส่ือการสอนและอุปกรณ
การสอน 
9. การวัดและประเมินผล 

การวิเคราะหเอกสาร การจัดการเรียนรูโดยใชหลักสูตร
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
สุพรรณบุรีบานเรา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สุพรรณบุรีบานเรา 
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เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 
   1.1 การวิเคราะหเอกสาร 
    1.1.1 การวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
สําหรับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
   1.2 ขอมูลเก่ียวของกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงหัวขอดังนี ้
    1.2.1 ความรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    1.2.2 ความรูเร่ืองขอมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี 
    1.2.3 ความรูเร่ืองการประกอบอาชีพและสภาพเศรษฐกิจ 
    1.2.4 ความรูเร่ืองการคมนาคมและแหลงทองเที่ยว 
    1.2.5 ความรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   1.3 นําขอมูลที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี มาวิเคราะหมาจัดทําเปนหลักสูตร
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีองคประกอบของหลักสูตรการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 
    1.3.1 หลักการและเหตุผล เพื่อเปนการจัดการศึกษาพัฒนาใหเหมาะสมตามสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินและสถานศึกษา สงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาดานความรู ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงคเปนหลักสูตรจากการที่มีทองถ่ินมีสวนรวม  
จึงสามารถยืดหยุนไดทั้งสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู และหลักสูตรที่จัดการศึกษาควบคูสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนตามกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.3.2 โครงสรางหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา จัดเปนหนวยการ
เรียนรู 2 หนวยๆ ละ 3 แผนการจัดการเรียนรู รวม 6 แผนการเรียนรู ใชเวลาในการเรียน 12 ช่ัวโมง 
    1.3.3 ความมุงหมาย หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ซ่ึงเปนหนวย
การเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เปนสาระการเรียนรูที่
มุงพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหมีความสํานึกเห็นความสําคัญของจังหวัด
สุพรรณบุรี และเพื่อใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จึง
กําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพื้นฐาน ไดแก ตรงตอเวลา ประหยัด อดทน และ
มีจิตอาสา เห็นคุณคาความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงความสําคัญและสํานึก
รักบานเกิดของตนเอง 
    1.3.4 สาระสําคัญ การบอกตําแหนง อาณาเขต รูปรางของจังหวัดสุพรรณบุรีได ทราบถึง
การเปล่ียนแปลงของประชากรแตละเช้ือชาติที่อาศัยอยูในสุพรรณบุรี หากอยูในภาวะที่ไมสมดุลอาจเกิดผลกระทบตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุพรรณบรีุ ทราบอาชีพสวนใหญของประชากรที่อาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทราบลักษณะลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและรูจักบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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    1.3.5 การจัดหนวยการเรียนรู เนื้อหาสาระมี 2 หนวย ไดแก สุพรรณบุรีบานเราและอนุรักษ
สุพรรณบุรี 
    1.3.6 แผนการจัดการเรียนรู จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามตัวบงช้ี วัตถุประสงคและ
กิจกรรมการเรียนรูของหนวยการเรียนรู 2 หนวยๆ ละ 3 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 6 แผนการจัดการเรียนรู ใช
เวลาทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 
    1.3.7 นํารางหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 เสนอใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 3 คน ดานเนื้อหา จํานวน 2 คน ที่มีประสบการณ 
จํานวน 5 คน ทําการตรวจเพื่อประเมินความถูกตองเหมาะสม 
    1.3.8 นําหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเรียบรอยแลว นําเสนอ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ถือวามีความเหมาะสมโดยใชเกณฑตัดสินวาแผนการจัดการเรียนรู มีคุณภาพและพิจารณา 
ตัดสินความเหมาะสมของหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน 
    1.3.9 นําหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คน โดยผูเช่ียวชาญเสนอแนะผูเช่ียวแนะนําใหเพิ่มเติม
จาก 1 สาระ เปน 2 สาระ โดยเพิ่มสาระที ่2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม และไดดําเนินการ
แกไขตามคําแนะนําเรียบรอยแลวไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี ้
      1.3.9.1 ทดลองใชคร้ังที่ 1 แบบ 1 : 1 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียน
วัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลวและไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน  โดยสุมจากกลุมเกง 
ปานกลาง ออน กลุมละ 1 คนเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหาความ เวลาที่ใช ความเขาใจของนักเรียนและ
ปรับปรุงแกไขความชัดเจนของเนื้อหา กอนนําไปทดลองใชคร้ังที ่2 
      1.3.9.2 ทดลองใชคร้ังที่ 2 แบบกลุมยอยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลวและไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน คน โดยสุมจาก
กลุมเกง ปานกลาง ออน กลุมละ 3 คน เพื่อแนใจวาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น นักเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูได และปรับปรุงแกไขคําช้ีแจงการใช
หลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนนําไปทดลองใช
คร้ังที ่2 
      1.3.9.3 ทดลองใชคร้ังที่ 3 แบบภาคสนามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ ที่ผานการเรียนเนื้อหานี้มาแลวและไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียนเพื่อ
แนใจวาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่สรางขึ้น 
นักเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูได ผลการทดลองพบวาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 80.00/81.11 ไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาใบความรู
หลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจริงเพื่อหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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      1.3.9.4 ทําการสรางหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการวิจัย 
  2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
   2.1 จัดทําแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามตัวบงช้ี  วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนรู
ของหนวยการเรียนรู 2 หนวยๆ ละ 3 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งส้ิน 6 แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลาทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง 
   2.2 กําหนดสวนประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู สาระแผนมีดังนี้ 
    2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู 
    2.2.2 สาระสําคัญ 
    2.2.3 จุดประสงคการเรียนรู 
    2.2.4 สาระการเรียนรู 
    2.2.5 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      ขั้นนํา 
       1. สรางความสนใจใหกับผูเรียน 
      ขั้นสอน 
       1. แนะนําเอกสาร 
       2. นักเรียนรวมกันอภิปรายในแตละหัวขอ 
       3. ทํากิจกรรมเด่ียว/กลุม 
      ขั้นสรุป 
       1. ครูสรุปสาระการเรียนรูที่สอน 
       2. นักเรียนมีความเขาใจในสาระการเรียนรู 
    2.2.6 ส่ือการสอนและอุปกรณการสอน ไดแก เอกสารเก่ียวกับสุพรรณบุรี ใบความรู ใบงาน 
รูปภาพ และคอมพิวเตอร 
    2.2.7 การวัดและการประเมินผล หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาหลักสูตรการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสุพรรณบุรีบานเราแลวสามารถบอกสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพสังคมของจังหวัด
สุพรรณบุรี สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรี 
บุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี บอกความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคเชิง
วิเคราะหได 
    2.2.8 นํารางแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา เสนอ
ใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 3 คน ดานเนื้อหา จํานวน 2 คน ที่มีประสบการณ จํานวน 5 คน ทําการตรวจเพื่อ
ประเมินความถูกตองเหมาะสม 
    2.2.9 ทําการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน
เรา ตามขอเสนอแนะนําของผูเช่ียวชาญ โดยผูเช่ียวแนะนําวาใหเพิ่มรูปภาพแผนที่ประกอบการสอน เพิ่มรูปภาพ
สถานที่ทองเที่ยวใหมากขึ้น จากนั้นดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอง 
อีกคร้ังหนึ่ง ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .80-1 
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  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา  
   3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา
ดําเนินการโดยการวิเคราะหจากหลักสูตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ดานความเขาใจในเนื้อการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา นํามาจัดทําเปนแบบทดสอบแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
   3.2 นํารางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 3 
คน ดานเนื้อหา จํานวน 2 คน ตรวจเพื่อประเมินความถูกตองเหมาะสม 
   3.3 ทําการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามขอเสนอแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
โดยผูเช่ียวแนะนําวาใหควรเพิ่มตัวลวงจาก 3 ตัวเลือก เปน 4 ตัวเลือก จากนั้นดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองอีกคร้ังหนึ่ง ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .80-1 
   3.4 นําแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขและตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
   3.5 นําคะแนนที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) 
ของแบบทดสอบเปนรายขอ ใชเกณฑการคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก (P) อยูระหวาง .20 ถึง .80 ซ่ึงมีคาความ
ยาก ต้ังแต ซ่ึงมีคาความยาก 0.656 และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาต้ังแต .20 ถึง 1.00 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
ไดคาอํานาจจําแนก 0.415 แลวนําแบบทดสอบมาหาคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับดวยสูตร K-20 ตามวิธีของ คูเดอร  
ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 88) ซ่ึงมีความเช่ือม่ัน  0.87 
 
การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที ่5  
 การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

(n = 18) 
 

หนวยที่ ช่ือหนวย เร่ือง 
คะแนน 
เต็ม 

ผลจากภายหลังเรียน 
เฉล่ีย 

คะแนน Χ  S.D. รอยละ 
1 สุพรรณบุรี

บานเรา 
1. สภาพทางภูมิศาสตร
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

10 144 8.00 0.69 80.00  

  2. สภาพสังคมของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

10 145 8.06 0.73 80.00  

  3. สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

10 147 8.17 0.71 80.28  

2 อนุรักษ
สุพรรณ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ 10 144 8.00 0.69 80.28  

  5. ขนบธรรมเนียมฯ 10 146 8.11 0.47 80.00  
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

หนวยที่ ช่ือหนวย เร่ือง คะแนน 
เต็ม 

ผลจากภายหลังเรียน 
เฉล่ีย 

คะแนน Χ  S.D. รอยละ 
  6. บุคคลสําคัญของ

จังหวัดสุพรรณบุรี 
10 144 8.00 0.69 80.28  

  รวม 60 870 8.06 3.96 80.56 E 1 = 80.56 
  ผลสัมฤทธิ์หลังการใช

หลักสูตร 
30 457 23.72 2.65 84.63 E 2 = 84.63 

 
 จากตาราง 1 พบวา หลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที ่5 มีประสิทธิภาพ 80.56/84.63 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่วาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที ่5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตร เรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษสุพรรณบุรีบานเรา 
 
ตาราง 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

สุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน  รอยละ Χ  S.D. 
80-100 ดีเย่ียม 24-30 11 61.11 - - 
75-79 ดีมาก 22-23   2 11.11 - - 
70-74 ดี 21   2 11.11 - - 
65-69 คอนขางดี 19-20   3 16.67 - - 
60-64 ปานกลาง 18 - - - - 
55-59 พอใช 16-17 - - - - 
50-54 ผานเกณฑ 15 - - - - 
รวม ดีมาก  18 100 22.20 0.62 

 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา โดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก ( Χ = 22.20) มีนักเรียน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 61.11 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเย่ียม ( Χ = 
25.63) มีนักเรียน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.11 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีมาก ( Χ = 22.50) และมีนักเรียน 
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จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 11.11 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี ( Χ = 21.00) สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
เปนไปตามมาตรฐาน จํานวน  15 คน  คิดเปนรอยละ 83.33 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษาปที ่5 ระหวางกอนและหลัง จากการเรียนโดยใชหลักสูตรเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สุพรรณบุรีบานเรา 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบ คาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังจากการเรียนโดยใชหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรี
บานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 

** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังการเรียนโดยใชหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังเรียนดวยหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 มีการอภิปรายผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี้ 
  1. การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพของหลักสูตรอยูที่ 80.56/84.63  แสดงวาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุ รักษ
สุพรรณบุรีบานเรา ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดโครงรางหลักสูตรโดยองคประกอบของ
หลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ที่ ผูวิ จัยพัฒนาขึ้น ไดแก 1)หลักการและเหตุผล 2) 
โครงสรางหลักสูตร 3) ความมุงหมาย 4) สาระสําคัญ 5) การจัดหนวยการเรียนรู  6) แผนการจัดการเรียนรู 7) 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D.  Sig. 
กอนเรียน 18 30 14.72 2.46 

9.00 .000 หลังเรียน 18 30 23.72 2.65 
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กิจกรรมการเรียนรู 8) ส่ือการสอนและอุปกรณการสอน และ 9) การวัดและประเมินผล  มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ฮิลตา ทาบา (Hilda Taba. 1962: 14) ไดสรุปวาหลักสูตรจะประกอบดวย
องคประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ 1) จุดหมายกับวัตถุประสงค 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณการเรียนรู 3) 
รูปแบบการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผลการเรียนรู  กลาวคือ 1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ
วิชา สอดคลองกับหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น คือ หลักการจุดมุงหมาย 
2) เนื้อหาสาระและประสบการณ สอดคลองกับหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราที่ผูวิจัย
จัดทําขึ้น คือโครงสราง ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับหลักสูตรเร่ือง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น คือ แผนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู และ 4) 
การประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเราที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น คือ การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุ รักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จากการเรียนโดยใชหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา โดยรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( Χ = 22.20) อยูในเกณฑคุณภาพระดับดีเย่ียม ( Χ = 25.63) จํานวน 11 คน  อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี
มาก ( Χ = 22.50) จํานวน 2 คน และอยูในเกณฑคุณภาพระดับดี ( Χ = 21.00) จํานวน 2 คน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 เปนไปตามมาตรฐาน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 83.33 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่วาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับเกณฑ
ดีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 70 เนื่องจากการเรียนดวยเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน
เรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตองมี 1) ความจํา ที่สามารถจดจําส่ิงตางๆ จะโดยวิธีใดก็ตาม เชน จากการ
เรียนในหองเรียน ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน เปนตน 2) ความเขาใจความสามารถขั้นสติปญญา ซ่ึงเปนผลเอาความรูจาก
ประสบการณในขั้นความรู ความจํามาผสานจนกลายเปนความรูชนิดใหม และ 3) การนําไปใช คือ ความสามารถนํา
ความรู ความเขาใจ ในเร่ืองที่เรียนรูมาแลวไปแกปญหาที่แปลกใหม หรือสถานการณใหมที่ไมเคยพบเห็นมากอน และ
การวิเคราะห คือ ความสามารถแยกแยะเร่ืองราวส่ิงตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรา  นิคมมานนท (2543: 67-
75) ไดจําแนกความสามารถออกเปน 6 ระดับ จากความสามารถขั้นตํ่าไปสูง ไดแก 1) ความจํา 2) ความ 3) การ
นําไปใช 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห และ 6) การประเมินคา จาการการนําไปใชและการวิเคราะหไดนั้น จึงทํา
ใหนักเรียนมีคะแนนโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 22.20) เปนไปตามมาตรฐาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
83.33 
  3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภายหลังการเรียนเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 สูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( Χ = 9.00) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 5 ภายหลังเรียนดวยหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบาน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดโครงรางหลักสูตรโดยองคประกอบของหลักสูตรเร่ืองการ
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ทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดแก 1) หลักการและเหตุผล 2) โครงสรางหลักสูตร 3) 
ความมุงหมาย 4) สาระสําคัญ 5) การจัดหนวยการเรียนรู 6) แผนการจัดการเรียนรู 7) กิจกรรมการเรียนรู 8) ส่ือการ
สอนและอุปกรณการสอน และ 9) การวัดและประเมินผล ทําใหนักเรียนเกิดความรูและความเขาใจในหลักสูตรเร่ือง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สอดคลองกับงานวิจัยของ วารี  มะลิทอง (2550: 112 ) ศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาหลักสูตรประเพณีทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
หนองสะเดา อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 1) 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน กําหนดใหผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดโดยเนนการปฏิบัติจริงเหมาะสมกับ
สถานการณจริง 2) การพัฒนาหลักสูตร มีองคประกอบ คือ หลักการ จุดหมาย โครงสราง คําอธิบายรายวิชา สาระ 
ขอบขายเนื้อหา เวลาเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช พบวา หลักสูตรประเพณี
ทองถ่ินนักเรียนมีความรูความเขาใจในประเพณีทองถ่ินหลังใชหลักสูตรสูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05  
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. การพัฒนาหลักสูตร เ ร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุ รักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 นั้นควรมีตัวอยาง ภาพประกอบ และภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวใหมากเพิ่มขึ้นเพื่อ
เพิ่มความสนใจแกผูเรียน 
  2. ควรปรับระยะเวลาในการเรียนใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมระหวางเรียนไดอยางเต็มที ่
เชน การดูแผนที่ตางๆ เปนตน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  ควรพัฒนาหลักสูตร  เร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสุพรรณบุรีบานเรา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
และระดับช้ันอื่นๆ 
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NBUE088: การศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 จากการจดัการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
A STUDY ON READING AND WRITING WORD DO NOT MATCH SPELLING ABILITIES OF 
PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS THROUGH THE SKILL-BASED LEARNING MANAGEMENT 
 
ธฤษวรรณ  ศรแกว 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 
22 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ จํานวน 20 แผน ใชเวลา
ในการสอน จํานวน 20 ช่ัวโมง มีคาความเหมาะสมเทากับ 4.70 2) แบบวัดความสามารถการอานแจกลูกสะกดคําที่
ไมตรงตามมาตรา มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 3) แบบวัดความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตาม
มาตรา มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Non Parametric ดวยวิธ ีWilcoxon Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถการอานและเขียนสะคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีคะแนนผานเกณฑอยูในระดับดีขึ้นไป 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการอานและเขียนสะคําที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ภายหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ, ความสามารถอาน, ความสามารถเขียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research are to study reading and writing word do not match spelling 
abilities. And to compare reading and writing word do not match spelling abilities of prathomsuksa 1 
students through the skill-based learning management. There were 22 students in prathomsuksa 1 
students. The instruments used in this study were. 1) Learning Management Plan Using 20 skill sets, 20 
hours of teaching time, a suitability of 4.70 2) Ability to read spelling missions. The confidence level is 
0.89 3) The spelling checker does not meet the criteria. The reliability was 0.93. The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation Testing of hypotheses using Non-parametric statistics using 
the Wilcoxon Signed-Ranks Test. 

905



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 The results of this research were. 
 1. Reading and Writing word do not match spelling abilities of prathomsuksa 1 Students 
through the skill-based learning management. that all students passed the criterion provided. 
 2. 2. Comparison of reading ability and non-conformance reading of prathomsuksa 1 students 
after learning management using skill training improved at the .05 level. 
 
Keywords: The skill-based learning management, Reading ability, Writing ability. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสราง ความเขาใจและความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิด
วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติลํ้าคาควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธาร. 2551: 34) 
 การสอนภาษาไทยโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาชวงช้ันที ่1 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานผูเรียนตองไดรับการ
พัฒนาทักษะที่จําเปนตองมีโอกาสใหนักเรียนไดฝกซํ้ายํ้าทวนอยูบอยๆ โดยเฉพาะการฝกแจกลูกและสะกดคําที่
มุงเนนใหผูเรียนมีพัฒนาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ทําใหนักเรียนจําได 
ฟงเขาใจ พูด อาน และเขียนไดอยางถูกตอง คลองแคลวเพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่นไดดีขึ้น สามารถ
ใชภาษาในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลตลอดจนสามารถใชภาษาเชิงสรางสรรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาใชเปนพื้นฐานการคิด 
การเรียนรูและการแกปญหา เปนการเรียนรูเพื่อการส่ือสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถ
เลือกใชคําเรียบเรียงความคิด ความรูและการใชภาษาไดอยางถูกตองตามเกณฑ ตรงความหมายและมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงตองไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา (กรมวิชาการ. 2554: 2) จะเห็นไดวาทักษะการอานและ
การเขียน เปนปจจัยสงเสริมกันและกัน คือ ผูที่มีความสามารถในการอานมักเปนผูที่เขียนไดถูกตอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก็มีความเก่ียวของกับความสามารถในการการอานและการเขียนเพราะการเขียนสะกดคําได
ถูกตองจะชวยใหผูอานสามารถอานขอความที่เขียนไดรวดเร็วและถูกตอง ทําใหเกิดความม่ันใจในตนเองและทําให
ประสิทธิภาพของการเขียนเพิ่มขึ้นดวย การฝกอานและเขียนสะกดคําอยางถูกวิธีตองอาศัยองคประกอบหลายๆ 
อยางเชน การทวนซํ้าบอยๆ จะทําใหผูเรียนจําได ฟงเขาใจ พูด อานและเขียนไดถูกตองคลองแคลว และวิธีที่จะฝก
ทักษะดวยแบบฝกทางภาษาใหไดผลดีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การฝกทักษะดวยแบบฝก เพราะแบบฝกเปนสวนประกอบที่
สําคัญอยางหนึ่งในการสอนภาษาไทย แบบฝกจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลวในแตละทักษะ สามารถใช
ภาษาส่ือความหมายและเปนเคร่ืองมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได รวมทั้งการใชภาษาเปนทักษะที่
ผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญทั้ง การอาน การเขียน ใหถูกตองแมนยําตามหลักเกณฑทางภาษาทั้งการอานและ

906



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

การเขียนไปพรอมกัน เพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ การสอนแจกลูกสะกดคําเปนเร่ืองจําเปนมากสําหรับผูเร่ิมเรียน 
หากครูไมไดสอนแจกลูกสะกดคําแกนักเรียนในระยะเร่ิมเรียน นักเรียนจะขาดหลักการปะสมคํา เวลาอานหนังสือจะ
ทําใหอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือผิด ซ่ึงเปนปญหามากของเด็กนักเรียนไทยในปจจุบัน ผลจากการอานไมออก
เขียนไมไดยอมสงผลกระทบตอการเรียนวิชาอื่นๆ ดวย (พิมสมร  กิตติวิริยกุล. 2556: 8) 
 จากรายงานการดําเนินงานบันทึกผลการอานออกเขียนไดปการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนอินทรศรัทธาราษฎร ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความบกพรองดานการอานและการเขียนโดยมีความสามารถในการอานและเขียน
ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือรอยละ 80 โดยนักเรียนสวนมากมีความสามารถในการอานอยูในระดับดีเพียง
รอยละ 55.17 เทานั้น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. 2559: 54) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะทําวิจัยเร่ือง ความสามารถการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เนื่องจากการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีรูปแบบ เนื้อหา ที่นาสนใจ ทําใหนักเรียนอยากเรียนรู ต้ังใจเรียน มีสติและ
สมาธิในการเรียนมากย่ิงขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไวอยางเปนขั้นตอน ชวยใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น สามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพทตางๆ ไดดี นักเรียนเกิดความสนุกสนานในขณะ
เรียน และยังทําใหครูทราบถึงพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียนรายบุคคลและสามารถหาทางแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนจากการเรียนในวิชาตางๆ ไดทันทวงที ดังนั้นแบบฝกทักษะจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก นอกจาก
นักเรียนจะไดรับความรู ไดรับการฝกทักษะดานความสามารถการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราแลว ยัง
ชวยใหครูประหยัดเวลา คาใชจาย และลดภาระในการเตรียมส่ือการสอนไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคของการวจัิย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไว ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ อยูในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คิดเปนรอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2. ความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราดีขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 2. ครูผูสอนไดแนวทางในการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราในการสอน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถนําไปใชประยุกตใชกับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ตอไป 
 3. ครูผูสอนสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตรา ใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
ขั้นการสอน แผนการจัดการเรียนรู 

1. ขั้นนํา 1. สรางความสนใจใหกับผูเรียน 
2. ขั้นสอน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนเก่ียวกับ

ตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา 
2. ครูสรางความเขาใจเก่ียวกับตัวสะกดที่ไมตรง

ตามมาตราใหกับนักเรียน 
3. นักเรียนอานคําที่ไมตรงตามมาตราโดยใชแบบ

ฝกทักษะ 
4. นักเรียนเขียนคําที่ไมตรงตามมาตราโดยใชแบบ

ฝกทักษะ 
3. ขั้นฝก 1. ฝกการอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

2. ฝกการเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตาม
มาตรา 

4. ขั้นสรุป 1. ครูสรุปหลักการอานคําที่ไมตรงตามมาตรา 
2. ครูสรุปวิธีการเขียนคําที่ไมตรงตามมาตรา 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร 
   เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอินทรศรัทธาราษฎร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ จํานวน 22 คน 

ความสามารถอานแจกลูก 
สะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

ความสามารถเขียนตามคําบอก
ตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา 
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  2. กลุมตัวอยาง 
   เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอินทรศรัทธาราษฎร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ จํานวน 22 คน ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
    3.2.1 ความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 
    3.2.2 ความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย มีดังนี้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา จํานวน 
20 แผน ใชเวลาในการสอน 20 ช่ัวโมง โดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบการประเมินคาดัชนีความสอดคลองระหวางคุณลักษณะ
ของแผนการจัดการเรียนรูกับวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรู IOC (Index of Objective Congruence) มีคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง .60-1.00 
  2. แบบวัดความสามารถอานแจกลูกสะกดคําตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา นักเรียนอานแจกลูก
สะกดคําที่ไมตรงตามมาตราชนิดคําพยางคเดียว จํานวน 10 คําและชนิดคําสองพยางค จํานวน 10 คํา รวมทั้งหมด 
20 คํา โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความสามารถอานแจกลูก
สะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา IOC (Index of Objective Congruence) มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง .80-1.00 
มีคาความยากงายอยูระหวาง .44-.88 มีคาอํานาจอยูระหวาง .25-1.00 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .89 
  3. แบบวัดความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา โดยการใหนักเรียนเขียน
ตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราชนิดคําพยางคเดียว จํานวน 20 คํา โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบการ
ประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา IOC (Index 
of Objective Congruence) มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .60-1.00 มีคาความยากงายระหวาง .50-.81 มีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .38-1.00 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .93 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre test) โดยใชแบบทดสอบความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตาม
มาตรา เปนคําในมาตรากก มาตรากด มาตรากน และมาตรากบ ชนิดคําพยางคเดียว จํานวน 10 คํา และชนิดคําสอง
พยางค จํานวน 10 คําทั้งหมด 20 คํา และแบบทดสอบความสามารถเขียนตามคําบอก เปนคําในมาตรากก มาตรากด 
มาตรากน และมาตรากบ ชนิดคําพยางคเดียว จํานวน 10 คํา เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด ไดคะแนนเม่ือเขียนถูกตอง 
 2. กําหนดการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จํานวน 20 แผน ใชเวลาในการสอน 20 ช่ัวโมง มีขั้นตอน
การสอนแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นฝก และขั้นสรุป 
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 3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบวัดความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตาม
มาตรา เปนคําในมาตรากก มาตรากด มาตรากน และมาตรากบ ชนิดคําพยางคเดียว จํานวน10 คําและชนิดคําสอง
พยางค จํานวน 10 คํา ทั้งหมด 20 คํา และแบบวัดความสามารถเขียนตามคําบอก เปนคําในมาตรากก มาตรากด 
มาตรากน และมาตรากบ ชนิดคําพยางคเดียว จํานวน 20 คํา เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด ไดคะแนนเม่ือเขียนถูกตอง 
เปนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใชคํานวณหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแก การหาคาความเที่ยงตรง, การหาคาความยาก, การ
หาคาอํานาจจําแนก, การหาคาความเช่ือม่ัน 
 
ผลการศกึษา 
 ความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 
ตาราง 1 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถ อานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตาม

มาตรา ของนักเรียนช้ันประถมปที ่1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จําแนกตามเกณฑ 
 

เกณฑ ระดับ คะแนนเต็ม (40 คะแนน) N P µ σ 
80-100 ดีเย่ียม 32-40 15 68.18 33.93 0.96 
65-79 ดี 26-31 7 31.82 28 1.91 
50-64 พอใช 20-25 - - - - 
0-49 ปรับปรุง 0-19 - - - - 
รวม ดีเย่ียม 26-35 22 100 32.05 3.11 

 
 จากตาราง 1 พบวาความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมปที่ 1 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ โดยรวมอยูในระดับดีเย่ียม มีคาเฉล่ีย (µ = 33.93) มีนักเรียนจํานวน 15 คน 
และอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย (µ = 28.00) มีนักเรียน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ต้ังไว 
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ตาราง 2 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 
ของนักเรียนช้ันประถมปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จําแนกตามเกณฑ 

 
เกณฑ ระดับ คะแนนเต็ม (20 คะแนน) N P µ σ 
80-100 ดีเย่ียม 16-20 17 77.28 17.00 0.87 
65-79 ดี 13-15 3 13.63 14.00 1.00 
50-64 พอใช 10-12 2 9.09 10.50 0.71 
0-49 ปรับปรุง 0-9 - - - - 
รวม ดีเย่ียม 13-19 20 90.91 16.55 1.39 

 
 จากตาราง 2 ความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ โดยรวมอยูในระดับดีเย่ียม มีคาเฉล่ีย (µ = 17.00) มีนักเรียนจํานวน 17 คน 
และอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย (µ = 14.00) มีนักเรียนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 90.91 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่ต้ังไว 
 
ตาราง 3 จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตาม

มาตรา ของนักเรียนช้ันประถมปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จําแนกตามเกณฑ 
 

เกณฑ ระดับ คะแนนเต็ม (20 คะแนน) N P µ σ 
80-100 ดีเย่ียม 16-20 17 77.28 17.12 0.93 
65-79 ดี 13-15 3 13.63 14.00 1.00 
50-64 พอใช 10-12 2 9.09 10.00 0.00 
0-49 ปรับปรุง 0-9 - - - - 
รวม ดีเย่ียม 13-19 20 90.91 16.65 1.46 

 
 จากตาราง 3 ความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที ่1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ โดยรวมอยูในระดับดีเย่ียม มีคาเฉล่ีย (µ = 17.12) มีนักเรียนจํานวน 
17 คน และอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย (µ = 14.00) มีนักเรียนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 90.91 เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ต้ังไว 
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 การเปรียบเทียบความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศกึษาปที ่1 ระหวางกอนและหลัง จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 ระหวางกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

แบบทดสอบ การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ id  sig 
แบบวัดความสามารถการอานและ
เขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

22 
22 

40 
40 

15.09 
32.05 

3.26 
3.11 

11.50 .000 

 
 จากตาราง 4 คะแนนเฉล่ียความสามารถอานและเขียนแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
( id = 11.50) 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถอานแจกลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 1 ระหวางกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

แบบทดสอบ การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ id  sig 
แบบวัดความสามารถการอานแจก
ลูกสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

22 
22 

20 
20 

8.05 
16.00 

2.75 
2.23 

11.50 .000 

 
 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( id = 
11.50)  
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

แบบทดสอบ การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ id  sig 
แบบวัดความสามารถการเขียน
ตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตาม
มาตรา 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

22 
22 

20 
20 

7.05 
16.05 

2.68 
2.40 

11.50 .000 
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 จากตาราง 6 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความสามารถเขียนตามคําบอกตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
( id = 11.50) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย 
ดังนี้ 
  1. ความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จากผลการทดลองพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอินทรศรัทธา
ราษฎร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ มีความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไม
ตรงตามมาตรา ภายหลังการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะโดยรวมอยูในระดับดีเย่ียม (µ = 33.93) มีนักเรียน
จํานวน 15 คน และอยูในระดับดี (µ = 28.00) มีนักเรียน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ตามทฤษฎีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงแบบฝก
ทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรามีองคประกอบดังนี้ คําช้ีแจงสําหรับครู คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 
ใบความรู บัตรคํา แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกหัด รูปแบบ เนื้อหา ที่นาสนใจ มีการใชเพลง คํากลอน
สอนอาน บทรอยกรอง และเร่ืองส้ันมาประกอบ เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน เกิดการเรียนรูส่ิงใหมและมีความ
ต้ังใจในการเรียนมาย่ิงขึ้น ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนและสามารถจดจําเนื้อหาในบทเรียนและคําศัพทตางๆ ไดดี ทํา
ใหเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน ทําใหครูทราบถึงพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และมีแนว
ทางแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ในการเรียนรายวิชาตางๆ ทําใหนักเรียนยังทราบความกาวหนาของตนเอง
ได นอกจากนี้แบบฝกทักษะยังเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลทางการเรียนของนักเรียนไดอีกดวย ดังนั้นแบบฝกทักษะ
จึงมีความสําคัญกับนักเรียนและครูผูสอนเปนอยางมาก นอกจากนักเรียนจะไดรับความรู ไดรับการฝกทักษะ
ความสามารถการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราแลว ยังชวยใหครูประหยัดเวลา คาใชจาย และลดภาระ
ในการเตรียมส่ือการสอนไดเปนอยางดี ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของลุนา  ศรีกุตา (2553: 45) ศึกษาเร่ือง การ
พัฒนาทักษะการอานและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอานและเขียนคํา
พื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 2) เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะสาระภาษาไทย ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 จํานวน 16 คน โรงเรียนชุมชนบานหัวขัวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 
ซ่ึงไดมาโดยการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบฝก
ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําพื้นฐาน จํานวน 15 แบบฝก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แบบแผนการทดลองใชแบบกลุมเดียว (One Group Pre-test 
Post-test Design) สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย คารอยละและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาคนควาพบวา 1) การ
พัฒนาทักษะการอานและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2/1 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.43/86.47 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว คือ 80/80 2) ผลที่เกิดกับ
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นักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 พบวานักเรียนมีทักษะการอานและเขียนดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะการอานและเขียนคําพื้นฐานสูงขึ้น มีคาเฉล่ียรอยละ 86.47 
  2. คาเฉล่ียความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ จากผลการทดลองพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
อินทรศรัทธาราษฎร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ มีความสามารถอานและเขียน
สะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ภายหลังการจัดการเรียนเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตราเปนเคร่ืองมือที่ชวยให
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการอานและเขียนสะกดคําไมตรงมาตราดีขึ้น แบบฝกทักษะชวย
สรางแรงจูงใจ สรางความกระตือรือรนในการเรียนใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนไดฝกฝนแบบรูปธรรม เร่ิมเรียนจาก
งายไปหายากจึงทําใหเรียนรูไดเร็วกวาและดีกวาการสอนทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดค เร่ือง กฎการ
ฝกหัด โดยการใหนักเรียนไดฝกหัดดวยตนเองนักเรียนมีโอกาสทําซํ้าๆ ทั้งการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาร
ตรา จึงจะทําใหนักเรียนจดจําไดแมนยําย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ  นามเสริฐ. (2552: 70-75) ได
วิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
พัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานและเขียนสะกดคํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ให
สูงขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมชนบานหัวขัว อําเภอเปอย
นอย จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 17 คน 
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการรายงานคร้ังนี ้ไดแก แผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการภาษาไทย เร่ืองการอานและเขียนสะกดคํา โดยใชแผนผังความคิด จํานวน 20 แผน ซ่ึงมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.80 ใช เวลาเรียน 4 สัปดาหๆ ละ 5 ช่ัวโมง แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานและเขียนสะกดคําจํานวน 20 แบบฝก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีคาอํานาจจําแนก (B) ต้ังแต 0.25 ถึง 0.70 และมีคาความเช่ือม่ัน ทั้งฉบับเทากับ 0.87 
แบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว (One Group Pre-test Prost-test Design) สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย คารอยละ ผล
การศึกษาคนควาพบวา 1) การจัดการเรียนรูบูรณาการการพัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคําโดยใชแผนผัง
ความคิด นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.18/85.00 ซ่ึง สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว คือ 
80/80 2) ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคํา โดยใชแผนผังความคิด นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2/2 พบวานักเรียน มีทักษะการอานและเขียนสะกดคําดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานทักษะการอานและเขียนสะกดคําสูงขึ้น มีคาเฉล่ียรอยละ 85.00 
 
สรปุผลการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสามารถสรุปผล ไดดังนี ้
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  1. ความสามารถอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จาก
การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ โดยรวมอยูในระดับดีเย่ียม (µ = 33.93) มีนักเรียนจํานวน 15 คน และอยูใน
ระดับดี (µ = 28.00) มีนักเรียนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไว 
  2. คาเฉล่ียความสามารอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1. การสอนอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ควรใหนักเรียนไดรับการ
ฝกฝนบอยๆ อยางตอเนื่อง และควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย เนนให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง 
  2. การวัดความสามารถอานสะกดคํา ควรมีแบบวัดความสามารถการอานโดยเฉพาะและใหนักเรียน
อานสะกดคําและอานออกเสียงคําใหถูกตอง 
  3. การวัดความสามารถเขียนสะกดคํา ควรมีแบบวัดความสามารถการเขียนโดยเฉพาะและให
นักเรียนฝกเขียนจนสามารถเขียนคํา ขอความ หรือประโยค ไดอยางถูกตอง 
  4. ระหวางการทํากิจกรรม ครูควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ใหขอแนะนํา ถามกระตุนความคิดของผูเรียน 
  5. ควรมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู และแจงผลใหนักเรียนทราบทุกคร้ัง 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรา จัดทําขึ้นเพื่อทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
ประศึกษาปที่ 1 ถาตองการนําไปใชกับระดับช้ันอื่น ควรปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
 
เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ. (2554). หลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2554 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพฯ: องคการรับสินคาและพัสดุ (ร.ส.พ.). 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ. 

ก่ิงกาญจน  ถิรสุรคนธ. (2557). รูบริคสการใหคะแนน. กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
เกรียงศักด์ิ  นามเสริฐ. (2552). การพัฒนาทักษะการอานและเขียนสะกดคํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2. 

โรงเรียนชุมชนบานหัวขัว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 2. 
พิมสมร  กิตติวิริยกุล. (2556). ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ไมตรงตามมาตรากลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรบันักเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่2. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. บุรีรัมย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

915



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

ลุนา  ศรีกุตา. (2553). รายงานผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําพ้ืนฐานภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ 2. โรงเรียน
ชุมชนบานหัวขัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2. 

สถาบันภาษาไทย สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). คูมือการสอนอานเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมชนการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. หนา 211 

สาลินี  ภูติกนิษฐ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเขียนสะกดคําไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศกึษาปที ่1. ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ. 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1. (2559). รายงานผลการอานออกเขียนไดของ
นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนอินทรศรัทธาราษฎร. 2559, สืบคนเม่ือ 5 สิงหาคม 2560, 
จาก http://202.29.212.12/ioffice2560/list_file_dl.php. 

Tharndike, E. L. (1931). Human Learning. New York: Century. 
 

916



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

NBUE089: ความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัด
ตราด 
THE OPINION OF TEACHERS TOWARD THE ADMINISTRATION OF GOOD GOVERNANCE 
OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE JURISDICTION OF TRAD PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE IN THE DISTRICT OF KOH CHANG TRAD 
 
พยุงศักด์ิ  ดาวกระจาง 1 
1 นักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครู ที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครู ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาและอายุราชการของขาราชการครู และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทาง
ในการพัฒนาบริหารโรงเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จํานวน 56 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test)  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
 2. ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาและอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and compare the opinions of teachers on the 
management of the school administration. According to levels of education official experiences as well as 
to study problems and guidelines for the development of school administration in accordance with good 
governance principles of school administrators under the Office of Educational Service Area Office, Trad. 
The samples were 56 teachers under the Jurisdiction of the Office of Trad. A questionnaire was used to 
collect data Frequency, percentage, mean, and t-test  
 The results of this research were as follows:  
 1. The opinion of teachers toward the administration of good governance of school 
administrators under the Trad primary Educational Service Area Office was at a high level  
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 2. Teachers with different levels of education and different official experiences were found no 
statistically significant differences on opinion toward the administration of good governance of school 
administrators. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาถือเปนรากฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาคน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่2) กําหนดไวในมาตราที่ 6 วา 
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาในประเทศไทย
มีหนวยงานที่จัดการศึกษาอยูหลายหนวยงานและหลายระดับ โรงเรียนเปนหนวยงานของรัฐ มีหนาที่ในการบริหารจัด
การศึกษา และใหบริการแกประชาชน พัฒนาคนไทยใหพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ตามมาตรา 9(2) 
มาตรา 41 มาตรา 42 ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ โดยมุงใหการจัดระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาของประเทศกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา มาตรา 22 กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 29 กําหนดไววา ให
สถานศึกษารวมกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา และวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณพัฒนา
ระหวางชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2551: 6) การบริหารจัดการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของจะตองเขาใจอํานาจหนาที่ ในการบริหารจัดการ เพื่อใหภารกิจของโรงเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการบริหารอยางจริงจัง โดยมีองคประกอบ
อิสระทั้งภาครัฐและชุมชน ตลอดจนผูปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง
การตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและครูผูสอนนั่นเอง 
 ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยทุกสวนราชการตองถือ
ปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไดระบุถึง
ความสําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ นิติธรรม ไดแก การปกครองภายใตกฎหมายไมใชตามอําเภอใจของบุคคล
ใดๆ หลักคุณธรรม อันเปนกรอบในการกําหนดแนวทางใหแกหนวยงานราชการเพื่อถือปฏิบัติ (สํานักนายกรัฐมนตรี. 
2542: 1) 
 จากระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมดังกลาว การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศใหม่ันคงและย่ังยืน เพราะเปนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
ใหกับนักเรียนเพื่อเลือกวิถีทางในการดําเนินชีวิตและผลิตกําลังคน ในระดับกลาง นับวาเปนภารกิจที่สําคัญในการ
บริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียนจะดําเนินไปดวยดีมีความเจริญกาวหนา ผูบริหารตองใช
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เทคนิคหรือหลักการบริหารตางๆ ตลอดจน ความรู ความสามารถ ความชํานาญที่มีอยู ทําใหโรงเรียนไปสูเปาหมาย
การศึกษาที่กําหนดไว ผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูบริหารสูงสุดในองคกร จะตองใหประโยชนสูงสุดแกองคกร และ
มีบทบาทหนาที่ในการบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
มีความสําคัญอยางย่ิง ที่ผูบริหารจะตองสรางขึ้นเปนคุณสมบัติประจําตัว และของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดซ่ึงความ
เปนธรรมในการบริหารงาน มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ความสําคัญในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลตองเกิดจากพลังที่เรียกวา “สามประสาน” (วันเพ็ญ  หรูจิตตรีวัฒน. 2544: 8) 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารโรงเรียนปจจุบัน ไมปรากฏผลในทางปฏิบัติไดอยางจริงจัง มีปญหาการรองเรียน รองทุกข กลาวโทษผูบริหาร
โรงเรียน เชน การเลือกปฏิบัติ การพิจารณาความดีความชอบประจําป ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ขาด
คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ราชการจํานวนมาก (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด. 2549: 1) 
 ดังนั้น ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ทั้งนี้งานวิจัยนี้จะเปนแนวทางขอมูลในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในการนําไปบริหารงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาโดยรวมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชางจังหวัดตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครู ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชางจังหวัดตราด จําแนกตาม
ระดับการศึกษา และอายุราชการ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของขาราชการครู ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชางจังหวัดตราด ตางกันตามระดับการศึกษา  
 2. ความคิดเห็นของขาราชการครู ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชางจังหวัดตราด ตางกันตามอายุราชการ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จํานวนทั้งส้ิน 67 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง โดยใชเกณฑกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของ 
เครจซี และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จํานวนทั้งส้ิน 56 คน ใชการสุมอยางงาย  
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรตน 
    3.1.1 ระดับการศึกษา จําแนกเปน 
     3.1.1.1 ปริญญาตรี 
     3.1.1.2 สูงกวาปริญญาตรี 
    3.1.2 อายุราชการ จําแนกเปน 
     3.1.2.1 นอยกวา 10 ป 
     3.1.2.2 10 ป ขึ้นไป 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
หลักการ 6 ดาน ดังนี ้
    3.2.1 หลักนิติธรรม 
    3.2.2 หลักคุณธรรม 
    3.2.3 หลักความโปรงใส 
    3.2.4 หลักการมีสวนรวม 
    3.2.5 หลักความรับผิดชอบ 

1. ระดับการศึกษา 
1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกวาปริญญาตรี 
2. อายุราชการ 
2.1 นอยกวา 10 ป 
2.2 10 ป ขึ้นไป 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
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    3.2.6 หลักความคุมคา 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 ทําใหทราบเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชางจังหวัดตราด เพื่อใชในการวางแผนบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี ้ไดแก แบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
  ตอนที ่1 เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ที่สอบถามเก่ียวกับระดับการศึกษา อายุราชการ ของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน
เขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด โดยกําหนดคะแนนออกเปน 5 ระดับ (Best and Kahm. 1993: 247) ดังนี้ 
   คะแนน 5 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ระดับบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนอย 
   คะแนน 1 หมายถึง ระดับบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนอยที่สุด 
  การแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑโดยใชคาคะแนนเฉล่ีย เพื่อนําผลที่ไดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑของระดับ (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544: 75) ดังนี้ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนอย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนอยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอ 
เกาะชาง จังหวัดตราด 
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด  
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  3. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามคืน โดยสงแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อขอความรวมมือขาราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ในการตอบแบบสอบถาม 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
  1. คารอยละ (%) 
  2. คาเฉล่ีย ( X ) 
  3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  1. คาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (Index of Congruency: IOC)) 
  2. คาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) 
 สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบคาที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบหานัยสําคัญของความแตกตาง ของคาเฉล่ียระหวางกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม 
 
ผลการศกึษา 
 ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยหาคา 
รอยละขอมูล ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไป 
จํานวน 

(n = 56) 
รอยละ 
(100) 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

อายุราชการ 
นอยกวา 10 ป 
10 ป ขึ้นไป 

 
36 
20 
 

28 
28 

 
64.29 
35.71 

 
50.00 
50.00 

 
 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน (คิด
เปนรอยละ 64.29) และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 20 คน (คิดเปนรอยละ 35.71) มีอายุราชการนอยกวา 10 ป 
จํานวน 28 คน (คิดเปนรอยละ50.00) และมีอายุราชการมากกวา 10 ป จํานวน 28 คน (คิดเปนรอยละ 50.00) 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

หลักธรรมาภิบาล 
ปริญญาตรี 
(n = 36) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n = 20) T P 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

3.78 
3.67 
4.00 
3.51 
4.05 
3.84 

0.30 
0.30 
0.21 
0.22 
0.28 
0.24 

4.21 
3.76 
3.96 
3.86 
4.26 
4.09 

0.26 
0.36 
0.24 
0.28 
0.27 
0.34 

0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.05 
0.04 

0.06 
0.08 
0.05 
0.06 
0.05 
0.08 

รวม 3.81 0.26 4.02 0.29 0.05 0.06 
 
 จากตาราง 2 พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ใน
ดานหลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานอื่นๆ ไม
แตกตางกัน 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จําแนกตามอายุราชการ 
 

หลักธรรมาภิบาล 
อายุราชการนอยกวา 10 ป 

(n = 28) 
อายุราชการ 10 ป ขึ้นไป 

(n = 28) T P 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักการมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

3.88 
3.60 
3.95 
3.58 
4.17 
3.87 

0.36 
0.30 
0.18 
0.24 
0.26 
0.27 

3.99 
3.80 
4.02 
3.70 
4.09 
3.99 

0.35 
0.32 
0.26 
0.33 
0.32 
0.33 

0.07 
0.06 
0.03 
0.05 
0.05 
0.05 

0.07 
0.06 
0.05 
0.06 
0.06 
0.06 

รวม 3.84 0.27 3.93 0.32 0.05 0.06 
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 จากตาราง 3 พบวา ขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ในดานหลัก
ความโปรงใส แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 ในดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของขาราชการครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ใหความสําคัญตอหลักคุณธรรมเปนอยางมาก ดังที่ สํานัก
นายกรัฐมนตรี (2542: 1) ใหความสําคัญกับหลักคุณธรรมนี้วา เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให
เจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
พัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จน
เปนนิสัยประจําชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชิน  เรืองบุญสง (2551) ไดศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ คือ หลัก
คุณธรรม หลักความรับผิดชอบ ความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักนิติธรรม และหลักความคุมคา ดังนั้น ระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด จึงมีการนําไปใชเพื่อประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาของผูบริหาร และทําใหผูบริหารไดรับความเช่ือถือศรัทธาตอการบริหารสถานศึกษาตอไป 
  2. ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
ในดานหลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนในดานอื่นๆ 
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากหลักธรรมาภิบาล วาดวยเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ใหความ
ยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน จัดระบบงาน ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิบัติตามขอบังคับ
ของ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณ ของขาราชการพลเรือน คือ มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงานตอผูรวมงานตอ
ประชาชนและสังคม ใหเห็นไดวา ผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดานนี้ตามกฎระเบียบและขอบังคับเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยผลการศึกษาของผูวิจัยสอดคลอง กับการวิจัยของ นงลักษณ  ยุทธสุทธิพงศ (2550) ไดทําการศึกษา
สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 13 ผลการศึกษาพบวา สภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 13 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา สภาพการบริหารดานที่มากที่สุด คือดานหลักการมีสวนรวมการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตาม
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หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที ่13 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดาน พบวา 
ไมแตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาของขาราชการครู อาจทําใหมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันในบางเร่ือง แตในภาพรวมสวนใหญไมแตกตางกัน 
  3. ขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ในดานหลักความโปรงใส 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เปนไปตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 11) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษาปจจุบัน
สถานศึกษาทุกแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่
ไดรับสถานภาพเปนนิติบุคคลหรือบัญญัติในมาตรา 35 แหงระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงมีการบริหารงานและแนวทางการดําเนินงาน ที่สอดคลองกันสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ไพศาล  ต้ังสมบูรณ (2548: 87-88) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม ความคาดหวังตอการใชหลัก 
ธรรมาภิบาล ในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครไมแตกตางกัน 
ดังนั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการมุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ไมแตกตางกัน สามารถ
สงผลใหเห็นไดถึง การบริหารงานของสถานศึกษา ที่มุงเนนไปตามหลักธรรมาภิบาลในดานนั้นๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 ควรมีการนําผลการวิจัยเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา และผูวิจัยที่เก่ียวของในการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาโดยเนนในดานหลักความโปรงใส ที่ผลการวิจัยพบวา ในดานนี้ผูบริหาร
สถานศึกษายังใหความสําคัญตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลนอยกวาทุกๆ ดาน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําวิจัย การศึกษาความรูความเขาใจในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
  2. ควรทําวิจัย การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเขตอําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
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NBUE090: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสิ่งแวดลอม โรงเรียน
ขยายโอกาสอําเภอแหลมสิงห จังหวดัจันทบุรี 
RESEARCH OPINIONS OF TEACHERS TOWARD BUILDING, LOCATION AND 
ENVIRONMENTDEVELOPMENT OF EXTENDED SCHOOLSLAEMSING 
DISTRICTCHANTABURI PROVINCE 
 
นพดล แตงฉํ่า1  ดร.ทรงยศ  แกวมงคล2 
1 นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร 
สถานที่และส่ิงแวดลอม โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศและประสบการณ
แบงออกเปน 2 ดาน คือดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนและดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนโดยมีกลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จํานวน 
48 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5ระดับ(Likert scales) คาความเช่ือม่ัน
ทั้งฉบับเทากับ .82 สถิติที่ใชคือ คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาสถิติ (t-test) 
 ผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี มีดังนี้1) ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก2) ความคิดเห็นของ
ครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.
05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียน ไมแตกตางกันและ 3)ความ
คิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตามประสบการณ โดยภาพรวม แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนไม
แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การพัฒนาอาคารสถานที่, โรงเรียนขยายโอกาส 
 
Abstract 
 This studyand compare teachers' opinions on building development. Location and 
environmentextended schoolsLaemsing districtChantaburi province by divided sex and work on 
concepts is divided into two areas feel a part is the development of buildings and facilities in schools and 
environmental development in the school building. There are samplesincludeTeachers of extended 
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schools 48 peoples. Research Instrument is rating scales five Level of measurement of (Likert scales) The 
Reliability is .82 The statistics for average (Mean), (S.D.), statistical tests (t-test). 
 The research respondentsquestionnaireTeachers' opinions on building development. Location 
and environmentextended schoolsLaemsing DistrictChantaburi province is 1.Teachers' opinions on 
building development. Location and environmentextended schoolsLaemsing districtChantaburi 
provincethe development of buildings and facilities in schools and environmental development in the 
school building overall high level. 2. Teachers' opinions on building development. Location and 
environmentextended schoolsLaemsing districtChantaburi provinceby divided sex overallwere 
statistically significant difference .05and3. Teachers' opinions on building development. Location and 
environmentextended schoolsLaemsing districtChantaburi provinceby divided the overall experience was 
statistically significant difference .05 
  
Keywords: Opinions,Building development, Extended schools 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนที่มีการปรับเปล่ียนหรือบํารุงรักษาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมใหมีความม่ันคง แข็งแรง
สวยงาม จะเปนที่นาเช่ือถือตอผูพบเห็น เกิดการใชประโยชน การอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่นั้น สําหรับครู 
นักเรียนและบุคลากรที่ตองดําเนินกิจกรมในชีวิตปะจําวันทั้งในดานการทํางาน การศึกษาเลาเรียนหรือกิจกรมอื่นๆ
การที่มีอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมที่มีความสวยงาม ทันสมัย ม่ันคงแข็งแรงสามารถอํานวยความสะดวกใหกับ
ตนเองไดไมมากก็นอยนั้น อาจชวยสงเสริมขวัญ กําลังใจของบุคคลนั้น ในการทํางานและพัฒนาตนเองก็เปนได ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดระบุวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตราที่ 7 ในกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเก่ียวกับการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและ
และสงเสริมหนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความ
เปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากลลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งตนเองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องซ่ึง  
เฟเธอรสโตน (Featherstone,1965 อางถึงใน ธนพร ศรีอนันต,2557: 2) ไดใหขอคิดเห็นวาการสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมโรงเรียนที่ ดีจะชวยสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนนักศึกษาไดเปนบุคคลที่พรอมดวยความรู
ความสามารถ ความเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจ อันจะเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีงามแกนักเรียนนักศึกษา 
ทางดานส่ือการเรียนการสอนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเพราะชวยใหผูเรียนเกิดความ
สนใจและเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวา สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนซ่ึง
ประกอบดวยพฤติกรรมการสอนของครูพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพื่อนรวมช้ัน อาคารสถานที่ ตลอดจนส่ือการ
เรียนการสอนเหลานี้มีผลกระทบตอการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน  
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 การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนต้ังแตระดับช้ัน
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตนนั้น จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่จะเอื้อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การที่
โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กไดนั้นยอมเปนการชวยให
นักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบและเขาใจถึงสภาพของตนเองสอดคลองกับ โกวิท มัชฌิมา 
(2550: 82) กลาววา สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ
เรียนรูของบุคคลทั้งทางตรงและทางออมในการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษาชวยอานวยความสะดวกให
ผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถความสนใจ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขจากสภาพแวดลอมที่ดี สอดคลองกับ กัญญากาญจน 
มะโนมัย(2560:บทคัดยอ)สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสําคัญตอการทางาน ซ่ึงจะเห็นไดจากองคกรใดที่มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทางานดียอมสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นองคกรสมควรปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทางานเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการทํางาน สภาพแวดลอมที่ดีและสวยงามนั้นมีผลตอจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหมีเจตคติที่ดีตอการทางาน สาหรับสภาพแวดลอมบริหาร และดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใน
การทางานจะชวยทาใหงานประสบความสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่ง ตามนโยบายปฏิรูปโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดังที่
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไววาตองมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและ
ปลูกฝงเร่ืองความสะอาด ความมีวินัย เอื้อเฟอเผ่ือแผ ความรักสามัคคี รวมทั้งการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน มีตนไม 
แหลงนา บอนาไรฝุน ไรมลภาวะมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่พอเพียง และอยูในสภาพใชการไดดี มาตรการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน ซ่ึงจําเปนจะตองมีการจัดใหกับผูเรียนดวยดังนั้น สถานศึกษาภายใต
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตองมีการบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาใหมีความ
สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ ถูกตองตามหลักวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางความ
ประทับใจ ความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ อันไดแก ครู บุคลการทางการศึกษา ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนและสังคม
โดยรอบที่มีความเอาใจใส ดูแลใหความสําคัญกับอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม อันเปนส่ิงที่จะบงช้ีคุณภาพดาน
การศึกษา  
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
ส่ิงแวดลอม โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อประโยชนและตรงตามความตองการโดยรวมของทุกคนในโรงเรียนนั้น อาจจะชวยสงเสริมพัฒนา
คุณภาพของครูและนักเรียน ทั้งในเร่ืองการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวก การพัฒนาตนเองและความสุขใน
การดํารงชีวิต การปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนในแตละวัน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
จําแนกตามเพศและประสบการณ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนา อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสม
และเกิดประโยชนกับครู นักเรียนและชุมชนมากย่ิงขึ้น 
 2. ครูสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาหองเรียนใหเกิดประโยชนตอนักเรียนมากย่ิงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
 ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ เปนขาราชการครู โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงหจังหวัด
จันทบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวน 55 คน 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ เปนขาราชการครู 48 คน ดวยวิธีการสุมอยางงายโดยใชการเทียบ
ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie;& Morgan. 1970อางถึงใน สุทธนู ศรีไสย. 2551: 132-133) 
  ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของครู ไดแก เพศ และประสบการณ 

ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนา
อาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอม 
1.ดานการพัฒนาอาคารสถานที่และ ส่ิง
อํานวยความสะดวกในโรงเรียน 
2.ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียน 

สถานภาพของครูโรงเรียนขยายโอกาส ใน
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 

 เพศ 
1.เพศชาย 
2.เพศหญิง 

 ประสบการณ 
1. ครูที่มีประสบการณการทํางานตํ่ากวา 
10 ป 
2.ครูที่มีประสบการณทํางานต้ังแต 10 ปขึ้นไป 
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  ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
1) ดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนและ 2) ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคาร
เรียน 
 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร 
สถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
  จัดขอมูลออกเปน 2ตอนดวยกัน ตอนที่ 1 เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและตอนที่ 2 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนขยายโอกาส 
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี  การแปลความหมายการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูวิจัยไดแบงRating Scaleเปน
แบบมาตราสวนประเมินคาระดับความคิดเห็น5ระดับ (Likert scales) คือ มากที่สุด มากปานกลาง นอย นอยที่สุด 
   5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   4  หมายถึงระดับความคิดเห็นมาก 
   3  หมายถึงระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   2  หมายถึงระดับความคิดเห็นนอย 
   1  หมายถึงระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังนี้  
   1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพถึงผูอํานวยการ โรงเรียนขยาย
โอกาสอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี เพื่อประสานงานสงแบบสอบถามและเก็บขอมูล  
   2. ดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนตามกําหนดเวลาที่ไดตกลงไว  
   3. การเก็บรวบรวมขอมูล จะดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและใหขาราชการครู โรงเรียน
ขยายโอกาส อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี   
 การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 
  1. ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
  2. หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากแบบสอบถามสวนที่ 2 เพื่อทราบการ
กระจายของคะแนน ถาคาสูงแสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนขยายโอกาสสูง ถาคานอยมากมีความเห็นแตกตางกันนอย 
  3. เปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปร โดยใช  คาเฉล่ียรอยละ จากน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ โดยใช
จุดตัดของคะแนนเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาดและบุญสง  นิลแกว. 2535) ซ่ึงแบงไดดังนี้ 
   4.51 - 5.00หมายถึงมากที่สุด 
   3.51 - 4.50หมายถึงมาก 
   2.51 - 3.50หมายถึงปานกลาง 
   1.51 - 2.50หมายถึงนอย 
   1.00 - 1.50หมายถึงนอยที่สุด 
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  4. ทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางกับเกณฑมาตรฐานโดยใช และ S.D 
  5. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายงานการวิจัย 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. คาสถิติพื้นฐานไดแก   
   1.1 รอยละ 
   1.2 คาเฉล่ีย 
   1.3 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก 
   2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
   2.2 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบารค 
  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก สถิติคาที (t–test) 
 
ผลการศกึษา 
 1. ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแหลม
สิงห จังหวัดจันทบรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานพบวาดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนอยูใน
ระดับมาก มีคามากที่สุด   
 2. ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศโดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจําแนกเปนเพศชายมีคาเฉล่ีย( Χ = 4.05) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.03) และเพศหญิงมีคาเฉล่ีย( Χ = 3.91) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.12)เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียน ไมแตกตางกัน 
 3. ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตามประสบการณ โดย
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจําแนกเปนประสบการณนอยกวา 10 ปมีคาเฉล่ีย 
( Χ =3.97) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.11) และ ประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไปมีคาเฉล่ี( Χ = 3.93) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.13)เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวกในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมใน
อาคารเรียนไมแตกตางกัน 
 4. การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 
 สมมติฐาน 1ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 1การทดสอบคาสถิติคาที(t–test) ของความสําคัญระหวางความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศ 

 

ลําดับที่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช
ทดสอบ sig 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 

(t – test) 0.00 สอดคลอง 

 
 สมมติฐาน 2ครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 การทดสอบคาสถิติคาที(t–test) ของความสําคัญระหวางความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และ

ส่ิงแวดลอม จําแนกตามประสบการณ 
 

ลําดับที่ สมมติฐาน 
สถิติที่ใช
ทดสอบ sig 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1 ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาอาคาร
สถานที่และส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

(t – test) 0.03 สอดคลอง 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอม โรงเรียนขยายโอกาสใน
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 3.93) เม่ือทําการสรุปรายดานพบวา 
   1.1 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอม โรงเรียน
ขยายโอกาสในอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน
โดยรวม อยูในระดับมาก ( Χ =3.93)เม่ือพิจารณาเปนรายขออาคารเรียนและอาคารประกอบตอจํานวนนักเรียนมี
คาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับมาก ( Χ = 4.30) รองลงมาคือ พื้นที่สนามเด็กเลน/สนามกีฬา ตอจํานวนนักเรียน อยูใน
ระดับมาก ( Χ = 4.28) และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การดูแลรักษาความสะอาดหองสุขาอยูในระดับปานกลาง 
( Χ = 3.22) 
   1.2 การศึกษาความคิดเห็นของครู ที่ มีตอพัฒนาอาคาร สถานที่และ ส่ิงดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนโดยรวม อยูในระดับ มาก ( Χ = 3.94) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา น้ําด่ืมที่โรงเรียน
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จัดบริการตอจํานวนนักเรียนและบุคลากร อยูในระดับมาก ( Χ = 4.27) รองลงมา คือ สัดสวนพื้นที่หองเรียนอยูใน
ระดับ มาก ( Χ = 4.22) และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ไมดอกไมประดับในอาคารเรียนอยูในระดับมาก ( Χ = 
3.52) 
  2. ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอ
แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศและประสบการณไดดังนี ้
   2.1 พบวาความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศโดย
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตดานดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในอาคารเรียน ไมแตกตางกัน 
   2.2 พบวาความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม จําแนกตาม
ประสบการณ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน
การพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แตดานดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนไมแตกตางกัน 
   การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( Χ = 3.93) ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการพัฒนา
เก่ียวกับอาคารเรียนและอาคารประกอบตอจํานวนนักเรียน สัดสวนพื้นที่หองเรียนตอจํานวนนักเรียน  หลังคาคลุมกัน
ฝนทางเดินเทาระหวางอาคารเรียนและทางเดินเทามีจุดน้ําด่ืมที่โรงเรียนจัดบริการตอจํานวนนักเรียนและบุคลากร
เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  มีการปลูกตนไมใหรมเงาในบริเวณโรงเรียนและมีการจัดเตรียมจํานวนภาชนะที่ใชรองรับ
ขยะและส่ิงปฏิกูลในบริเวณโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เลิศศักด์ิ คําปลิว (2551:99-105) ไดศึกษาการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยมีตัว
แปรตาม คือ ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน 6 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานอาคารสถานที่และดานส่ือการสอน และตัวแปรตน คือ เพศและสถานภาพของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครู 
224 คน ผูบริหารสถานศึกษา 40 คน พบวาการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานที่
ปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานหลักสูตร รองลงมาคือดานการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษานี้ไดเสนอแนะ ดานการ
บริหารไววา ควรกําหนดนโยบายการบริหารอยางชัดเจนมอบหมายงานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหกับครู
อยางชัดเจน ดานหลักสูตรควรมีการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับเวลาเรียน โดยอาจนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินและ
ทรัพยากรทองถ่ินมาปรับใชในหลักสูตรที่เปดสอน ดานบุคลากร สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเอง
จัดการอบรมและใหโอกาสในการศึกษาตอ ดานอาคารสถานที่ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนตางๆรอบอาคารเรียนใหมี
ความรมร่ืนมีบรรยากาศใหผูเรียนรักในการเรียนรูมากย่ิงขึ้น และดานส่ือการสอนครูควรนําส่ือการสอนที่ทันสมัยมาใช
ในการสอนใหมากขึ้นและงานวิจัยของอรรถสิทธิ์สุทธิวารี (2550:98) ศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพบวา สภาพแวดลอมทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยรวมอยูในระดับ
มาก 
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   ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอ
แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศชายมี
ความคิดเห็นดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนและดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมใน
อาคารเรียนมากกวาเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญาภา คงมาลัย(2551: 87-91) ไดศึกษาความ
คิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตอการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2550 ใน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานการเรียน ดานการสอน ดานการ
บริหาร และดานเนื้อหาหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2550 มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาจําแนกตามเพศ ใน
โรงเรียนปจจุบัน พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2550 แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สักรินทร บุญกวาง(2551: 58-60) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ครูปฏิบัติการสอนที่มีเพศตางกัน มี
ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมรายดาน 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ 
ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธของบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
   ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอ
แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามประสบการณในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะครูที่มีประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณนอยกวา 10 ป แตในดาน
การพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนครูที่มีประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไป มีความคิดเห็น
มากกวาครูที่มีประสบการณนอยกวา 10 ป สวนดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนครูที่มีประสบการณนอย
กวา 10 ป มีความคิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณต้ังแต 10 ปขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา คนแล
(2553:52-53)ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 
2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การจัดสภาพส่ิงแวดลอมดานการจัดการเรียนรู
และดานการบริหารอยูในระดับมาก สวนดานอาคารสถานที่ อยูในระดับปานกลางและจากการเปรียบเทียบการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดาน
จําแนกตามเพศ ประสบการณและระดับชวงช้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียน พบวาเพศชายมีความคิดเห็น
ดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนแตกตางกับเพศหญิงดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควร
มีการพัฒนาอาคารสถานที่ดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนครบทุกดาน 
 2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนพบวาสถานะทางเพศและประสบการณทํางานนั้น มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนสามรถดําเนินการพัฒนาส่ิงแวดลอมในอาคารเรียนไดอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
ขอเสนอแนะ 
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 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ผลของการวิจัยพบวาดานการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงเรียนควร
ไดรับการพัฒนาใหมากย่ิงขึ้น ผูบริหารควรนําขอมูลนี้ไปใชในการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 2 นําขอมูลไปกําหนดนโยบายโรงขยาย
โอกาส ในอําเภอแหลมสิงห ในการพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในอําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ที่
มีตอการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอม 
  2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในการพัฒนาอาคาร สถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรีเขต 2 
  3. ควรศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเขาถึงและการสนทนากลุม 
  4. ควรใชตัวแปรใหมากขึ้น 
  5. ควรใชสถิติเพื่อหาความสัมพนัธและการเปรียบเทียบต้ังแต 3 กลุมขึ้นไปและเปรียบเทียบเปนราย
คูโดยLeast – signifant Different (LSD) หรือ Scheffe’s method 
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NBUE091: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลป
ไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
THE STUDY OF STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT ON THE TOPIC OF 
PERFORMING DANCE FOR GRADE SIX STUDENTS FROM NONGCHOK KONGLIB 
HUAKEAW SCHOOL BY LEARNING MANAGEMENT OF CONTEMPORARY DANCE BY 
USING LEARNING GROUP PROCESS 
 
ธัชทร  ยืนยง 1  ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มี
จํานวนนักเรียน 36 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลป แบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแสดงทาประกอบเพลง แบบประเมินการปฏิบัติการ
แสดงนาฏศิลป เร่ือง การแสดงทาประกอบเพลง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบท ี(t-test แบบ dependent samples)  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัยโดยใชกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ  ผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 90.83 อยูในเกณฑคุณภาพระดับ ดีมาก เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนภายหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัยโดยใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง , นาฏศิลปไทยรวมสมัย , กิจกรรมกลุมสัมพันธ   
 
Abstract 

The purposes of this study were to study the students’ learning achievement on the topic of 
performing dance and to compare the students’ learning achievement on the topic of performing dance 
for Grade 6 students in a pre-result and post-result by using learning group process. The sample was 36 
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Grade 6 students of Nongchok Konglib Huakeaw School in 2 Semester, school year 2017 selected by 
simple random sampling. The research used the one section pre-test and post-test design. The 
instruments were learning group process, the students’ learning achievement on the topic of performing 
dance and the student’s assessment form on the topic of performing dance. The statistics were 
percentage, means and standard deviation. The study used the statistic t-test dependent samples. 
 The results of the study were as following: 

1. The students’ learning achievement by learning management of contemporary dance   
by using learning group process pass the test 80 percent on the average of 90.83 in the criteria of a very 
good level based on the assumption. 

2. The students’ learning achievement in post-test of contemporary dance by using learning  
group process is higher with the statistical significance level at .05 

 
Keywords:  The Development of Learning Outcome in Thai Dance Performing, Thai Contemporary Dance, 

Learning Group Process.   
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการ
ทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  กิจกรรมทางศิลปะชวย
พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงเสริม
ใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุง
พัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ ทัศนศิลป  ดนตรี และนาฏศิลป  ใน
สาระนาฏศิลปนั้น เม่ือผูเรียนไดเรียนแลว  ผูเรียนจะมีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  แสดงออกทาง
นาฏศิลป  อยางสรางสรรค  ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด
ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน  
เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และสากล (กระทรวงศึกษาธิการ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช. 2551: 1) 
 จากสภาวะการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วของสังคม ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวิทยาการประกอบ
กับกระแสโลกาภิวัฒนทําใหโลกไรพรมแดนการติดตอส่ือสารที่รวดเร็วและไรซ่ึงขอจํากัด สงผลกระทบแกประเทศไทย
เปนอยางมาก นอกจากประเทศไทยจะไดรับขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแลว ประเทศไทยยังไดรับวัฒนธรรมและคานิยมที่แปลกใหมจากตางประเทศเขามาดวย ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมและคานิยมในหลายๆดาน ไมวาจะเปนการแตงกาย การส่ือสาร การพูดจา แตมี
วัฒนธรรมที่ประเทศไทยยังคงรักษาไวเปนเอกลักษณประจําชาติ และเปนส่ิงที่สามารถบงช้ีความเปนมาของ
ประวัติศาสตร และเอกลักษณความเปนไทย ไดอยางดีย่ิง นั่นคือ “นาฏศิลป” ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปอัน
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ออนชอยงดงามนี้เปนส่ิงที่บรรพบุรุษไทยไดรักษาและสืบทอดมาแตโบราณ นับเปนสวนประกอบสวนหนึ่งแหงความ
เจริญของชาติ การจะทําใหนาฏศิลปเจริญรุงเรืองตอไปไดนั้น ตองมีการอนุรักษพัฒนาบํารุงและสงเสริมเพื่อสืบทอดสู
อนุชนรุนหลังอยางมีระบบระเบียบ นาฏศิลปนับวาเปนศิลปะที่โดดเดนที่สุด สามารถแสดงออกไดโดยตัวเองทั้งใน
ลักษณะที่เขมแข็งและออนโยน นาฏศิลปถือวาเปนภาษาสากล เชนเดียวกับดนตรี แตดีกวาตรงที่ไดเห็นดวยตาซ่ึงทํา
ความเขาใจไดทันที อีกทั้งมีความแนบเนียนกวาตรงที่มีความละมุนละไมกวา (เรณู โกศินานนท. 2544: 42) 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรูเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน จึงเปนสวนหนึ่งซ่ึงจะตองเกิดขึ้นเปนอันดับแรก
ของการเรียน เพราะความสนใจเปนแรงจูงใจในการเรียน ถาผูเรียนไมมีความสนใจแลว จะเรียนรูไดนอยมาก การที่
นักเรียนไดมีโอกาสรวมกิจกรรมในหอง สามารถเราใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเปนอยางดี นักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน และรูสึกวาตนเองมีคุณคา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จนกระทั่งสามารถสรางสรรคผลงานที่
มีคุณคาและคุณภาพ (มาลี จุฑา. 2542: 97-113) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปที่ผานมา ปญหาที่พบ คือ ครูสอนวิชานาฏศิลป
ไทยสวนใหญขาดประสบการณในการสอนวิชานาฏศิลป หรือไมไดสําเร็จการศึกษาสาขานี้โดยตรง ผูสอนตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถทางนาฏศิลปจึงจะสอนได จึงสงผลใหนักเรียนขาดการสงเสริม และนักเรียนบางสวนไมคอย
ชอบเรียนวิชานาฏศิลปไทย  รวมทั้งนักเรียนรอยละ 80 มีความคิดวาวิชานาฏศิลปไทยจดจําทารําไดยาก เปนวิชาที่
นาเบื่อ ไมชอบ ไมสนุก ไมทันสมัย โบราณ ไมมีกิจกรรมในการเรียนที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน มีแตการปฏิบัติตาม
รูปภาพในหนังสือ ในวีดีโอ (โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว. 2559) 
 จากการศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลปของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงควรนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวม
สมัยโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธมาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยนําเอาทฤษฎีกลุมสัมพันธมาใชในการ
แกปญหาเพื่อตองการใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกันเปนทีม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติทารํา ซ่ึงใน
รายวิชานาฏศิลปนั้น เปนวิชาที่นักเรียนชายสวนใหญจะไมคอยชอบเรียน เพราะธรรมชาติของผูชายแลวจะไมคอย
ชอบการเตนรํา ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีกลุมสัมพันธมาชวยแกปญหา โดยจัดใหมีการคละนักเรียนผูหญิงและนักเรียนผูชาย
ในกลุมเดียวกัน ซ่ึงจะจัดใหมีนักเรียนที่มีความสามารถทางดานนาฏศิลปอยูรวมในกลุมดวยทุกกลุม เพื่อใหนักเรียนที่
มีความสามารถทางดานนาฏศิลปไดชวยเหลือเพื่อนในกลุมที่ปฏิบัติทารําไมได การใชทฤษฎีกลุมสัมพันธนี้จะ
สามารถชวยแกปญหาได เนื่องจากเปนการนําภาษาทานาฏศิลปไทยมาประยุกตใชแสดงรวมกับเพลงไทยสากลในยุค
สมัยปจจุบันที่นักเรียนคุนเคย ซ่ึงจะเปนวิธีหนึ่งในการสรางแรงจูงใจใหเด็กไทยในยุคปจจุบันสามารถเขาถึงการแสดง
นาฏศิลปไทยไดงายขึ้น  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 2. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน เ ร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัยโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 เทียบกับเกณฑ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนภายหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัยโดย
ใชกิจกรรมกลุมสัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิด 

       ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม                                                             
 
 
    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบ 
ฮัวเคียว สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 72 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 36 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูนาฏศิลป แบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
   โดยผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําวา สาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูไมครบถวน จุดประ
ประสงคการเรียนรู ควรประกอบไปดวย K P A ความสอดคลองของการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกันทั้งหมด 
และภายในแผนการจัดการเรียนรูจะตองมีเนื้อหาสอดคลองกันทั้งแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรูโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 
 

การจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย 
โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง การแสดงทาประกอบเพลง 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแสดงทาประกอบเพลง 
   โดยผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําวา คําบางคําที่ใชในขอสอบควรใชใหเหมาะสมและเขาใจงาย และ
ควรเรียงลําดับคําตอบของขอสอบจากขอความส้ันไปหาขอความที่ยาว หรือเรียงลําดับคําตอบจากขอความที่ยาวไป
หาขอความที่ส้ัน เพื่อความสวยงามของขอสอบ จากนั้นดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญพิจารณา
ความสอดคลองอีกคร้ังหนึ่ง ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of ltem - Objective Congruence : IOC) ต้ังแต 0.60 
- 1.00 
 3. แบบประเมินการปฏบิัติการแสดงนาฏศิลป เร่ือง การแสดงทาประกอบเพลง 
   โดยผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําวารายการประเมินตองครอบคลุมแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน 
จากนั้นดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองอีกคร้ังหนึ่ง โดยรวมมีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.80 - 1.00 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  รอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 104) 
 
   สูตร P =   x 100 
   เม่ือ P     แทน     รอยละ 

f      แทน     ความถ่ีที่ตองการแปลง 
N     แทน     จํานวนความถ่ีทั้งหมด 

  1.2  คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 105) 
 

     สูตร   X      = 

           
                 X   แทน    คาเฉล่ีย 
      แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 106) 
 

       สูตร     S.D.    =  

           เม่ือ    S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X แทน  คะแนนแตละตัว 
      แทน  คาเฉล่ีย 
     N แทน  จํานวนนักเรียน 

∑X
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      แทน  ผลรวม 
                   แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 
      แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยก 
        กําลังสองทีละตัว 
 2. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร ดัชนี
ความสอดคลอง (Index of ltem - Objective Congruence: IOC) (สมนึก ภัททิยธน.ี 2546 : 220) 
 
       สูตร IOC      =  
       เม่ือ  IOC    แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา 
                 หรือระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
                      แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทั้งหมด 
                   N      แทน     จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  2.2  การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร p (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545: 81) ดังนี้ 
 
    สูตร   P   =  
    เม่ือ    p  แทน         ระดับความยาก  
       R  แทน         จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 
       N  แทน         จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
  2.3  การหาคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร R  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 95) ดังนี้ 
 

    สูตร R =   
   เม่ือ r แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
    H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 
    L แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูก 
    N แทน จํานวนคนทั้งหมดในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  2.4  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR 
- 20 ของ  Kuder - Richardson (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 88) ดังนี้ 
 

    สูตร       =         1 -   
 

R  N 
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    เม่ือ  แทน ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
     K แทน จํานวนขอสอบ 
     p แทน สัดสวนของผูตอบถูกในขอหนึ่งๆ (  เม่ือ R แทน 
       จํานวนผูตอบถูกในขอนั้น และ N แทนจํานวนผู 
       เขาสอบ) 
     q แทน สัดสวนผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ = 1 – q 
      แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 3. สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
  การวิเคราะหความแตกตางระหวางผล การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตร          t-test 
แบบ dependent  Samples (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 112) ดังนี้ 
 

   สูตร      t  =  

   เม่ือ   t แทน   คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพื่อทราบความ 
        มีนัยสําคัญ 
   D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 
   N แทน จํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

 
ผลการศกึษา 
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 การจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จากการประเมินการปฏิบัติ เร่ือง การแสดงทา
ประกอบเพลง เปนรายบุคคลและภาพรวม ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินการปฏิบัติ เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนอง  
    จอกกงลิบฮัวเคียว หลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

นักเรียน 
คนที่ 

ความถูกตอง
ของทาทาง 
(2 คะแนน) 

การเขาจังหวะ 
(2 คะแนน) 

ความพรอม
เพรียง 

(2 คะแนน) 

ความสวยงาม
ในการ

เคล่ือนไหว 
(2 คะแนน) 

การมีอารมณ
รวมในการ
แสดง 

(2 คะแนน) 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

1 2 2 2 2 1 90.00 ดีมาก 
2 1 2 1 2 1 70.00 ดี 
3 2 2 2 1 2 90.00 ดีมาก 
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ตาราง 1 (ตอ)  

นักเรียน 
คนที่ 

ความถูกตอง
ของทาทาง 
(2 คะแนน) 

การเขาจังหวะ 
(2 คะแนน) 

ความพรอม
เพรียง 

(2 คะแนน) 

ความสวยงาม
ในการ

เคล่ือนไหว 
(2 คะแนน) 

การมี
อารมณรวม
ในการแสดง 
(2 คะแนน) 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

4 1 2 1 1 2 70.00 ดี 
5 2 2 2 1 2 90.00 ดีมาก 
6 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
7 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
8 2 2 2 2 1 90.00 ดีมาก 
9 2 2 2 1 1 80.00 ดีมาก 
10 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
17 2 2 1 2 2 90.00 ดีมาก 
18 2 1 1 2 2 80.00 ดีมาก 
19 1 1 2 1 2 70.00 ดี 
20 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
21 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
22 2 2 1 2 1 80.00 ดีมาก 
23 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
24 2 1 2 2 2 90.00 ดีมาก 
25 2  2 2 1 1 80.00 ดีมาก 
26 2 1 2 2 2 90.00 ดีมาก 
27 1 2 2 2 1 80.00 ดีมาก 
28 2 2 2 1 1 80.00 ดีมาก 
29 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
30 2 2 2 1 1 80.00 ดีมาก 
31 1 2 2 1 1 70.00 ดี 
32 2 2 2 1 2 90.00 ดีมาก 
33 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
34 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
35 2 2 2 2 2 100.00 ดีมาก 
36 1 1 2 1 2 70.00 ดี 
รวม 62 66 67 58 60 3130  

คาเฉล่ียโดยรวม 86.11 ดีมาก 
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 จากตาราง 1 การประเมินการปฏิบัติ เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว หลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ จาก
นักเรียน 36 คน พบวา มีนักเรียนที่คะแนนการปฏิบัติ เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ไมถึงเกณฑรอยละ 80 จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 13.89 อยูในระดับคุณภาพพอใช และมีนักเรียนที่คะแนนการปฏิบัติ เร่ืองการแสดงทาประกอบ
เพลง ตามเกณฑรอยละ 80 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 86.11   
 
ตาราง 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
     ปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนสอบ 
กอนเรียน 

( 30 ) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

( 30 ) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 24 80.00 ดีมาก 28 93.33 ดีมาก 
2 23 76.67 ดี 27 90.00 ดีมาก 
3 22 73.33 ดี 28 93.33 ดีมาก 
4 10 33.33 ตํ่ากวาเกณฑ 22 73.33 ดี 
5 24 80.00 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
6 19 63.33 พอใช 26 86.67 ดีมาก 
7 25 83.33 ดีมาก 28 93.33 ดีมาก 
8 25 83.33 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
9 14 42.42 ตํ่ากวาเกณฑ 25 83.33 ดีมาก 

10 22 73.33 ดี 25 83.33 ดีมาก 
11 24 80.00 ดีมาก 28 93.33 ดีมาก 
12 20 66.67 พอใช 27 90.00 ดีมาก 
13 23 76.67 ดี 27 90.00 ดีมาก 
14 17 56.67 ผานเกณฑ 24 80.00 ดีมาก 
15 23 76.67 ดี 28 93.33 ดีมาก 
16 22 73.33 ดี 27 90.00 ดีมาก 
17 23 76.67 ดี 27 90.00 ดีมาก 
18 24 80.00 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 
19 24 80.00 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
20 22 73.33 ดี 28 93.33 ดีมาก 
21 24 80.00 ดีมาก 28 93.33 ดีมาก 
22 21 70.00 ดี 28 93.33 ดีมาก 
23 25 83.33 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนสอบ 
กอนเรียน 

( 30 ) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน 

( 30 ) 
รอยละ ระดับ

คุณภาพ 

24 20 66.67 พอใช 27 90.00 ดีมาก 
25 13 43.33 ตํ่ากวาเกณฑ 25 83.33 ดีมาก 
26 20 66.67 พอใช 29 96.67 ดีมาก 
27 25 83.33 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 
28 20 66.67 พอใช 28 93.33 ดีมาก 
29 24 80.00 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
30 20 66.67 พอใช 27 90.00 ดีมาก 
31 22 73.33 ดี 28 93.33 ดีมาก 
32 22 73.33 ดี 27 90.00 ดีมาก 
33 26 86.67 ดีมาก 30 100.00 ดีมาก 
34 24 80.00 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 
35 24 80.00 ดีมาก 29 96.67 ดีมาก 
36 13 43.33 ตํ่ากวาเกณฑ 24 80.00 ดีมาก 

คาเฉล่ียโดยรวม 90.83 ดีมาก 
 
 จากตาราง 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ จากนักเรียน 36 คน 
พบวา มีนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ตามเกณฑรอยละ 80 มีจํานวน 
36 คน โดยมีคาเฉล่ียโดยรวมคิดเปนรอยละ 90.83 
 
 2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน  เ ร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ัน 
     ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ      
การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t sig 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

        36 
        36 

        30 
        30 

21.47 
27.25 

3.806 
1.697 

13.401 .00 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
จากนักเรียน 36 คน พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 21.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.80 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 27.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.69 และเม่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช สถิติทดสอบที (t-test แบบ dependent 
samples)  พบวา มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  = 39.89 df = 35)   
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง อยูในระดับดีมาก ตาม
เกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ีย 90.83 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ
นาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมกลุมสัมพันธ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักการใชความคิดสรางสรรคของตนเองในการประดิษฐ
ทารําใหมๆ ซ่ึงการสอนโดยวิธีนี้มีเพลงในยุคปจจุบันของผูเรียนเขามาดึงดูดความสนใจของผูเรียน กระตุนความอยาก
รูอยากเรียนของผูเรียน ทําใหผูเรียนต้ังใจเรียน มีสติสมาธิในการเรียนมากย่ิงขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนที่กําหนดไวอยางเปนระบบขั้นตอน ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุขดวยกระบวนการที่หลากหลาย ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วารี รักหะบุตร (2552 : 105) ไดศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบผลการเรียน เร่ือง นาฏศิลป
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ที่ 6 ดวยโปรแกรมบทเรียนแบบฝกปฏิบัติกับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 
โปรแกรมบทเรียนแบบฝกปฏิบัติ เร่ือง นาฏศิลป ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
เทากับ 88.21 / 85.83 เปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว คือ 80/80 นักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบฝกปฏิบัติ เร่ือง 
นาฏศิลป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนที่เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบฝกปฏิบัติมีความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 2. เปรียบเทียบการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 จากการจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ จากผลการวิจัย
พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป เร่ืองการแสดงทาประกอบเพลง หลัง
การจัดการเรียนรูแบบนาฏศิลปรวมสมัยโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธ นาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน กระตุนความอยากรูอยากเรียนของผูเรียน ทําใหผูเรียน
ต้ังใจเรียน มีสติสมาธิในการเรียนมากย่ิงขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วิยะดา ลาสอน (2553 : 65) ไดศึกษาวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู เร่ือง ภาษาทาและนาฏยศัพท กลุมสาระการ
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เรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป โดยใชส่ือวีดีทัศน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการ
เรียนรู เร่ือง ภาษาทาและนาฏยศัพท กลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระนาฏศิลป โดยใชส่ือวีดีทัศน ช้ันประถมศึกษาปที่ 
5 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.98 / 84.67 ส่ือวีดีทัศนประกอบแผนการจัดการเรียนรู มีประสิทธิภาพเทากับ 
89.56/86.67 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยส่ือวีดีทัศน ภาษาทาและนาฏยศัพทมีความสามารถใน
การปฏิบัติภาษาทาและนาฏยศัพทเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ดานผูเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สงผลทําใหนักเรียนมีความสนุก มีเจตคติใน
การเรียนวิชานาฏศิลปไทย และไมเบื่อหนายในการปฏิบัติทารําสงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติทารําไดถูกตองตาม
รูปแบบภาษาทารําทางนาฏศิลปไทย 
 2. ดานผูสอน พบวา ผูสอนไดแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแสดงทาประกอบ
เพลง โดยสามารถประยุกตใชเทคนิควิธีการสอนที่แปลกใหมและมีความสนุกสนานในการปฏิบัติทารํา ซ่ึงสามารถ
นําไปบูรณาการสูการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆไดอยางมีคุณภาพ 
  
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ ควรใหการสนับสนุน ใหครูผูสอนวิชานาฏศิลป นําวิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธดังกลาว ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไป 
  1.2 ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนาฏศิลปไทยรวมสมัยโดยใชกิจกรรมกลุม
สัมพันธ อยางละเอียด เพื่อใหเกิดความเขาใจและมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ครูผูสอนควรสอนแบบบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน สุขศึกษา ศิลปะ คณิตศาสตร และการงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี เปนตน และควรมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพรความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบนาฏศิลปไทย
รวมสมัย โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
            ครูผูสอนวิชานาฏศิลป ควรจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป โดยการสรางคลิปวีดีโอประกอบการ
สอน ที่ทนัยุคทันสมัยเก่ียวกับนาฏศิลปมาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใหเกิดการ
อยากเรียนอยากรู ทั้งนี้นวัตกรรมที่นํามาใชควรเลือกใชใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของ
ผูเรียน ไมยากหรืองายจนเกินไป เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตอไป 
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NBUE092: การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความภาษาไทยจากการสอนดวยเทคนิค KWL 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THAI READING COMPREHENSION BY 
USING KWL TECHNIQUES OF THE STUDENTS IN MATHAYOMSUKSA 1, THAMMASAT 
KHLONGLUANG WITHAYAKHOM SCHOOL. 
 
ตะวัน  ถวิลอนุสรณ 1   ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนกับหลังการไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL และเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการ
สอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ธรรมศาสตร-คลองหลวงวิทยาคม จํานวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการอาน
จับใจความดวยเทคนิค KWL จํานวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ แบบปรนัยเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนดวย
เทคนิค KWL จํานวน 23 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากไดรับการ
สอนดวยเทคนิค KWL สูงกวากอนไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว และความคิดเห็นที่มีตอการสอนดวยเทคนิค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับเห็น
ดวย มากที่สุด 
 
คําสําคัญ: การอานจับใจความ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิค KWL, ความคิดเห็น 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to compare the differences of learning achievement in Thai 
reading comprehension of the students in Mathayomsuksa 1, before and after learning by using KWL 
techniques and to study the students’ opinions towards KWL techniques. The sample group was 35 
students in Mathayomsuksa 1 Thammasat Khlongluang Wittayakhom school. Research instruments were 
5 instruction plans in Thai reading comprehension which being teach by using KWL techniques, 30 items 
of achievement test in Thai reading comprehension was multiple choices test which reliability was 0.87 
and 23 items of opinions questionnaire about students’ opinions towards KWL techniques which reliability 
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was 0.84. The statistics for analyzing data were percentage, mean, standard deviation and t-test for 
Dependent Samples. 
 The results of the research were after learning Thai reading comprehension, the learning 
achievement of students in Mathayomsuksa 1, were higher than before learning by using KWL 
techniques at the .05 level of significance which was based on the hypothesis. The students’ opinions 
towards KWL techniques were at the most agreement level. 
 
Keywords: Thai reading comprehension, Learning achievement, KWL techniques, Opinions. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การอานจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู เพราะวิชาการตางๆ จําเปนตองอาศัยความสามารถใน
การอานเพื่อที่จะทําความเขาใจในเนื้อหา และจับใจความจากเร่ืองที่อาน แลวจึงนําความรูไปใชประโยชนตามที่
ตองการ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงจําเปนจะตองปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน และพัฒนานักเรียนให
สามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการที่จะพัฒนานักเรียนใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัย
การฝกปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจึงจะประสบผลสําเร็จ การอานประเภทหนึ่งที่นักเรียนควรจะไดรับการฝกปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ เพราะเปนประโยชนอยางมากในการแสวงหาความรู คือ การอานจับใจความ ดังที่ ศศิธร  อินตุน (2535: 
21) ไดกลาวไววา “การอานจับใจความสําคัญเปนทักษะที่จําเปนตองฝกฝนอยูเสมอ ไมวาจะเรียนเร่ืองอะไร ในระดับ
ไหนก็ตาม เพราะถาไมสามารถอานจับใจความได นักเรียนจะไมไดประโยชนจากการอานเทาที่ควร” ถึงแมวาการอาน
และการอานจับใจความจะมีความสําคัญตอการเรียนรู และถูกกําหนดใหเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยอยางตอเนื่องแลวก็ตาม แตก็พบวาการอานก็ยังมีปญหาสะสมมายาวนานและยังไมไดรับการแกไขอยาง
จริงจัง ปญหาการอานที่ควรจะไดรับการแกไขอยางย่ิง คือ นักเรียนไมมีนิสัยรักการอาน และไมชอบอาน 
 สาเหตุประการหนึ่งที่นักเรียนไมชอบอานหนังสืออาจเปนเพราะปจจุบันส่ือประเภทตางๆ เชน โทรทัศน วีดิ
ทัศน คอมพิวเตอร ฯลฯ ลวนแลวแตเปนส่ือที่นักเรียนใหความสนใจมากกวา เพราะอํานวยความสะดวกใหนักเรียนได
เรียนรู และทราบขอมูลขาวสารไดเร็ว จึงทําใหนักเรียนสูญเสียเวลาที่ควรจะไดอานหนังสือไป (ภูริภัทร  ทิศร. 2543: 
11) และในที่สุดจะทําใหขาดนิสัยรักการอาน เสียโอกาสในการที่จะนําความรูจากการอานไปพัฒนาประเทศ เพราะ
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยาง ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร ฮองกง ฯลฯ 
ประเทศดังกลาวสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็วกวาประเทศไทย เพราะประชากรในประเทศเหลานี้มีการศึกษาสูงกวา
ประชากรในประเทศไทย (มานพ  ศรีเทียม. 2543: 47) ปญหาเก่ียวกับการอานประการตอมา คือ นักเรียนขาดการ
ปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากผูปกครอง หรือครูอาจารยที่ละเลยมาต้ังแตตนทําใหเกิดผล
ตามมา คือ นักเรียนไมชอบอานหนังสือ อานหนังสือนอยมาก หรืออานแตส่ิงที่ไมเปนประโยชน ปญหาการอานไมได
ยุติอยูเพียงแคนักเรียนไมมีนิสัยรักการอานเทานั้น เพราะเม่ือพิจารณาลึกลงไปขั้นการเรียนการสอน จะพบปญหาอีก
มากมายซ่ึงลวนเปนปญหาที่สําคัญตอการอานทั้งส้ิน ซ่ึงหนึ่งในปญหานั้นก็คือ ปญหาของการอานจับใจความ 
นักเรียนจํานวนมากประสบกับปญหาการอาน จับใจความ เนื่องจากอานหนังสือไมเขาใจ ไมสามารถสรุปหรือจับ
ใจความสําคัญของเร่ืองที่อานได ดังที่ เนาวรัตน  นาคพงษ (2536: 5) ไดกลาวถึงปญหาของการอานจับใจความไววา 
“นักเรียนมีขอบกพรองในการอานจับใจความและเปนปญหาใหญสําหรับครูผูสอน คือ นักเรียนอานแลวไมเขาใจเนื้อ
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เร่ือง สรุปสาระสําคัญของเร่ืองไมได” นอกจากนั้น ณรงคฤทธิ์  ศักดาณรงค (2538: 50) ไดกลาวถึงปญหาในการอาน
จับใจความสรุปไดวา นักเรียนอานไดแตไมแตกฉาน สะกดคําไมถูก ไมเขาใจความหมาย อานแลวสรุปใจความสําคัญ
ไมได ไมสามารถแยกขอความรู ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และไมสามารถแยกใจความสําคัญหลักกับใจความสําคัญรองได 
นอกจากปญหาที่เกิดจากตัวนักเรียนแลว ดานครูผูสอนเองก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น ดังที่ สรินยา  กอนทอง 
(2538: 4) ไดกลาวโดยสรุปไววา สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการอานจับใจความ เนื่องมาจากครู
สวนมากไมสนใจใชวิธีสอนที่หลากหลาย แตยังคงใชการบรรยายแบบเดิมในการสอน และไมจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ฝกฝนทักษะการอานจับใจความอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะในดานการคิด ดังนั้นบทบาทที่สําคัญของ
ครูผูสอนจึงไมใชเพียงแตรอบรูเนื้อหาวิชาเทานั้น แตจะตองเปน ผูที่รูจักถายทอดความรูใหแกนักเรียนไดเปนอยางดี
อีกดวย 
 การสอนอานใหผูเรียนสามารถจับใจความจากเร่ืองที่อานไดนั้น สามารถทําไดหลายวิธีซ่ึงแตละวิธีเปนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยเห็นวามีวิธีหนึ่งที่นาสนใจและเหมาะสมกับการแกไขปญหาการสอนอานจับ
ใจความ คือ การสอนดวยเทคนิค KWL ซ่ึงเปนวิธีการที่มุงใหนักเรียนใชวิธีการอานที่เปนระบบ อานอยางรอบคอบ 
รูจักบูรณาการทักษะ และชวยพัฒนาทักษะการอาน ดังที่ สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545: 8) กลาววา “การ
สอนดวยเทคนิค KWL เปนกระบวนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการอานที่สอดคลองกับทักษะการคิด
อยางรูตนวา ตนคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได โดยผูเรียนจะไดรับการฝกให
ตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจตนเอง มีการจัดระบบขอมูลเพื่อการดึงมาใชภายหลังไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
นอกจากนี้ วัชรา  เลาเรียนดี (2547: 92-94) กลาววา เทคนิค KWL สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานได
ทุกระดับ การนําเทคนิค KWL มาใชเพื่อพัฒนาทักษะการอานและทักษะการคิดทําไดงาย เนื่องจากมีกรอบแนวทาง
ฝกใหคิดเปนลําดับขั้นตอน จากการวิจัยของ จักรเพชร  สุริยะกมล (2551: 5) เร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดและเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
วิธีการเรียนรูแบบ KWL และวิธีการเรียนรูแบบ Synectics พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบ KWL และกลุมที่เรียนรูแบบ Synectics มีความสามารถในการคิดและการ
เขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ฐิติกมณฑ  
จันทโกศล (2551: 6) เร่ืองการพัฒนาการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL มีผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ระหวางกอนกับหลังการไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากไดรับการสอนดวย
เทคนิค KWL สูงกวากอนไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 อยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุด 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง
วิทยาคม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีปการศึกษา 2560 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวง-
วิทยาคม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน 
ซ่ึงไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การสอนดวยเทคนิค KWL 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ และความคิดเห็น
ที่มีตอการสอนดวยเทคนิค KWL 
   การสอนดวยเทคนิค KWL หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูทางการอาน ตามแนวคิดของ ดอนนา 
โอเกิล (Donna Ogle) ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี ้
    ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงเขาสูเร่ืองที่จะ
อาน เชน ใหดูภาพที่สัมพันธกับเร่ืองที่อาน เกมทางการศึกษา การใชคําถาม พรอมทั้งแจกและอธิบายการดําเนินกิจกรรม
ตามใบงาน 
    ขั้นกิจกรรมการอานจับใจความ โดยใชเทคนิค KWL มีขั้นตอนดังนี ้
     ขั้นที่ 1 กิจกรรมการอาน เรียกวา ขั้น K (What we Know) คือ นักเรียนรูอะไรบางเก่ียวกับ
เร่ืองที่จะอาน โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนระดมสมองถึงส่ิงที่นักเรียนรู 

การสอนดวยเทคนิค KWL - ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ 
- ความคิดเห็นที่มีตอการสอนดวยเทคนิค KWL 
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     ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we Want to know) คือ นักเรียน
ตองการรูอะไรเก่ียวกับเร่ืองที่จะอาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู 
     ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have Learned) คือ นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางจากเร่ืองที่อาน โดยภายหลังจากการอาน นักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถาม 
    ขั้นการวัดและประเมินผล ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาดวยการซักถาม หรือเฉลย
แบบฝกหัดรวมกัน 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการนําเทคนิค KWL ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ ดวยเทคนิค KWL จํานวน 5 แผน ใชเวลาสอน 10 ช่ัวโมง ซ่ึง
ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 
การอาน ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเทคนิค KWL ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูไดผานการหาคุณภาพ 
โดยใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ไดคาเฉล่ียความเหมาะสม ต้ังแต 4.65-4.73 ซ่ึง
ถือวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ ผูวิจัยไดศึกษา เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1: การอาน มาตรฐานที่ 1.1 ใชกระบวนการอาน
สรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน ศึกษาทฤษฎี 
หลักการ และวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และสรางขอสอบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ไปหาคุณภาพ โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ มีคาความยากต้ังแต .40-.80 คาอํานาจ
จําแนกต้ังแต .20-.47 และครอบคลุมจุดประสงค/ตัวช้ีวัดที่ตองการ และไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ .87 
 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) มี 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด โดยสอบถามเก่ียวกับดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา นําแบบสอบถามความคิดเห็น จํานวน 23 ขอ ไปหาคุณภาพ โดยใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 
.67-1.00 และหาคาอํานาจจําแนกโดยการหาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวม (Item-Total 
Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกต้ังแต .40-.74 และไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .84 
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สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 รอยละ โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2550: 32) 
 

FP = ×100
N

 
 

   P หมายถึง รอยละ 
   F หมายถึง ความถ่ีหรือจํานวนขอมูล 
   N หมายถึง จํานวนขอมูลทั้งหมด 
  1.2 คาเฉล่ีย โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 33) 
 

X
X = 

N
∑  

 

   X  หมายถึง คาเฉล่ีย 
   ΣX หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N หมายถึง จํานวนคะแนนในกลุม 
  1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2550: 33) 
 

( )
( )

22N X - X
S = 

N N-1
∑ ∑  

 

   S หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X หมายถึง คะแนนแตละตัว 
   N หมายถึง จํานวนคะแนนในกลุม 
   Σ หมายถึง ผลรวม 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ในการ
อานจับใจความ และแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) โดยใชสูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 110) 
 

R
IOC = 

N
∑  

 

   IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 
   ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
   N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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  2.2 การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ โดยใช
สูตร p ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 95) 
 

Rp = 
N

 
 

   p หมายถึง คาความยากของขอสอบ 
   R หมายถึง จํานวนคนที่ตอบถูกทั้งหมด 
   N หมายถึง จํานวนคนทั้งหมด 
  2.3 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ 
โดยใชสูตรของเบรนนอน (Brennan) ดังนี้ (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 198-199; อางอิงจาก Brennan. 
1974) 
 

1 2

U LB = -
N N

 
 

   B หมายถึง คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
   N1 หมายถึง จํานวนคนที่สอบผานเกณฑ 
   N2 หมายถึง จํานวนคนที่สอบไมผานเกณฑ 
   U หมายถึง จํานวนคนในกลุมผูรอบรู (N1) ที่ทําขอสอบขอนั้นถูก 
   L หมายถึง จํานวนคนในกลุมผูไมรอบรู (N2) ที่ทําขอสอบขอนั้นถูก 
  2.4 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชสูตรของโลเวท (Lovett) ดังนี้ (เพลินพิศ  ธรรมรัตน. 2542: 174) 
 

( ) ( )

2

cc 2r  = 1
1

i i

i

k X X
k X C

−
−

− −
∑ ∑

∑
 

 

   ccr  หมายถึง ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
   k หมายถึง จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   Xi หมายถึง คะแนนสอบของนักเรียนแตละคน 
   C หมายถึง คะแนนจุดตัด 
  2.5 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช Item -Total Correlation โดยใชสูตร
ดังนี้ (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2554: 63) 
 

rXY =  

 

   rXY หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
   ΣX หมายถึง ผลรวมของคะแนนรายขอ 
   ΣY หมายถึง ผลรวมของคะแนนรวมทุกขอ 
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   ΣXY หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทุกขอของทุกคน 
   ΣX2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนรายขอแตละตัวยกกําลังสอง 
   ΣY2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนรวมทุกขอแตละตัวยกกําลังสอง 
   N หมายถึง จํานวนคน 
  2.6 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชสูตรของครอนบัค 
(Cronbach) ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 97) 
 

 
 

   α หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ัน 
   k หมายถึง จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 
   2

iS∑  หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 
   2

tS  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 3. สถิติที่ใชตรวจสอบสมมติฐาน 
  สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples โดยใชสูตร ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 112) 
 

( )22

D
t = 

N D - D
N-1

∑
∑ ∑

 

 

  t หมายถึง สถิติทดสอบ t-test 
  D หมายถึง ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  N หมายถึง จํานวนคูของขอมูล 
  ΣD หมายถึง ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคู 
 
ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากไดรับการสอนดวย
เทคนิค KWL สูงกวากอนไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 
  2. ความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 
สูงกวากอนไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
ปรากฏ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ระหวางกอนกับหลังการไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 
 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X  S.D. t Sig 
กอนเรียน 11 17 14.11 1.62 43.35* .05 
หลังเรียน 22 27 24.09 1.38   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค 
KWL กอนเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 11 คะแนน คะแนนสูงสุด 17 คะแนน คาเฉล่ีย เทากับ 14.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.62 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL หลังเรียนมีคะแนน
ตํ่าสุด 22 คะแนน คะแนนสูงสุด 27 คะแนน คาเฉล่ีย เทากับ 24.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.38 ผลสัมฤทธิ์
ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 43.35) 
 
 ความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
ปรากฏ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวย

เทคนิค KWL 
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ X  S.D. 
71-92 80-100 เห็นดวยมากที่สุด 35 100 3.98 0.04 
47-70 66-79 เห็นดวยมาก - - - - 
23-46 50-65 เห็นดวยนอย - - - - 
0-22 ตํ่ากวา 50 เห็นดวยนอยที่สุด - - - - 

รวม 35 100   
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 จากตาราง 2 พบวา การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยเทคนิค KWL นักเรียนที่ไดให
คะแนนระหวาง 71-92 คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับ เห็นดวยมากที่สุด มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
100 คาเฉล่ียเทากับ 3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.04 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
ดวยเทคนิค KWL สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังจากไดรับการสอนดวย
เทคนิค KWL สูงกวากอนไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนดวยเทคนิค KWL เปนการสอนที่ใหนักเรียนฝกคิดอยางเปนระบบเปน
ขั้นตอนและเช่ือมโยงในแตละขั้นตอน กลาวคือ ขั้นกิจกรรมการอาน เรียกวา ขั้น K เปนขั้นที่นักเรียนไดระดมความคิด
ประสบการณเดิมของตนเองที่เก่ียวกับเนื้อหาที่จะอาน เพื่อใชอภิปรายแสดงความคิดรวมกับเพื่อนภายในกลุมและ
ตอบคําถามของครู ความรูและประสบการณเดิมของนักเรียนเปนพื้นฐานใหนักเรียนสามารถวิเคราะหเนื้อเร่ืองได ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณี  เศวตมาลย (2543: 57) ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรูและประสบการณเดิม 
เพื่อตีความ ทําความเขาใจเร่ืองที่อาน ดังนั้นประสบการณเดิมจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติชัย  ยานะรังสี (2540: 45) ที่พบวา นักเรียนจะตองใชความรูและ
ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมในการที่จะตีความ จับใจความ แปลความ และขยายความ
จากเร่ืองที่อาน จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการอานที่ดีขึ้น ในขั้นกิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W เปน
ขั้นการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนแสดงความอยากรูอยากเห็น โดยใชวิธีการต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนชวยกัน
คนหาคําตอบจากเร่ืองที่อาน ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2548: 23) กลาววาการต้ัง
คําถาม ผูเรียนจําเปนตองรูจักการต้ังคําถามใหเปน ขณะเดียวกันการต้ังคําถามที่ดี ครูตองคอยกระตุนใหผูเรียนคิดหา
คําตอบ ซ่ึงจะชวยฝกฝนเพิ่มพูนทักษะในการคิดของผูเรียน อยาต้ังคําถามที่ใชเฉพาะความจําหรือความรูมาตอบเทานั้น 
ควรต้ังคําถามที่ผูเรียนสามารถใชความเขาใจใชการคิดที่จะนําไปประยุกตใชในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการ
ประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา  นรสิงห (2540: 20) ที่พบวาการต้ังคําถามทําใหนักเรียนมีจุดมุงหมาย
ในการอานและเพื่อตรวจสอบความรูของตนเอง ซ่ึงในขั้นการต้ังคําถามนี้ ผูเรียนจะไดรับการกระตุนและแนะนําใหต้ัง
คําถามเชิงวิเคราะหใหหลากหลายครอบคลุมดานตางๆ เชน ระบุใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน ระบุจุดมุงหมายของ
ผูเขียน ระบุแนวความคิดสําคัญของเร่ือง ระบุประโยชนที่ไดรับจากการอาน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนใชคําถามนี้เปน
จุดหมายที่จะอานหาคําตอบในขั้นตอไป และในขั้นกิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L เปนขั้นการสอนที่ใหนักเรียน
ไดอานเนื้อเร่ืองอยางมีสมาธิ เพื่อคนหาคําตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู ซ่ึงในขั้นนี้ชวยฝกใหนักเรียนรูจักเรียบเรียงความคิด 
และเปนวิธีการสรุปรวบรวมขอมูลที่ไดอยางเปนระบบ ในขั้นนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกขอมูลจากส่ิงที่อานอยาง
ถูกตอง โดยจะเลือกจดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ ซ่ึงการจดบันทึกจะชวยใหนักเรียนวิเคราะห จัดกลุมความคิดที่สําคัญ 
รวมไปถึงนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดโดยไมตองยอนกลับไปอานเนื้อเร่ืองอีก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพสร  
มีปน (2539: 72) ที่พบวา การจดบันทึกจากส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูจากบทอาน ทําใหนักเรียนสามารถทบทวนแนวคิด
สําคัญๆ ที่ไดรับจากการอานไดตลอดเวลา โดยไมตองยอนกลับไปดูบทอานเดิม และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรางค  
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โควตระกูล (2541: 23) ที่พบวา การสอนใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญ จะชวยใหนักเรียนเขาใจส่ิงที่อานและชวย
ทบทวนความจําของนักเรียนไดอีกดวย 
  2. ความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนดวยเทคนิค KWL ในดาน
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู และในดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู 
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุดทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนดวยเทคนิค KWL เปนการจัดการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนฝกทักษะการอานควบคูกับทักษะการคิด ในทุกขั้นตอนของการสอนตามลําดับขั้นตอนของตาราง KWL นักเรียน
จึงมีกรอบแนวคิดที่เปนลําดับตอเนื่องไมสับสน นอกจากนี้นักเรียนยังไดฝกต้ังคําถามและคนหาคําตอบจากเร่ืองที่อาน
ดวยตนเอง นักเรียนจึงมีจุดมุงหมายในการอาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลาด  สิทธิคุณ (2552: 55) ที่พบวา
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีตอการสอนโดยใชวิธีสอน KWL สวนใหญอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของ 
วัชรา  เลาเรียนดี (2547: 150) ที่กลาวถึงส่ิงสําคัญในการนําเทคนิค KWL ไปจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอานใหกับนักเรียนคือการใชคําถามของครูกระตุนใหนักเรียนไดคิดในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อยืนยันความคิดหรือเปล่ียนแปลงความคิด เม่ือเห็นวามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอกอนที่จะใชวิจารณญาณของ
ตนเองในการหาขอสรุป นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร  แจมจํารูญ (2547: 82) ที่พบวา การที่นักเรียน
ไดทราบจุดมุงหมายในการอาน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะอานเพื่อคนหาคําตอบในส่ิงที่ตนเองอยากรู 
นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยฝกใหผูเรียนปฏิบัติอยางเปนระบบไมซับซอน ทําใหผูเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
ไดไมยาก มีการถามใหนักเรียนไดระดมสมองเพื่อคนหาส่ิงที่เปนพื้นฐานความรูเดิม แลวประมวลขอมูลมาคาดเดา
เหตุการณของเร่ือง ทําใหผูเรียนสนใจที่จะติดตามเร่ืองที่อานและเกิดการเช่ือมโยงความรูเดิมกับเร่ืองที่จะเรียนใหม 
นอกจากนี้ในการสอนดวยเทคนิค KWL นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน ชวยกันคิด แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น 
ทําใหนักเรียนมีความเขาในเนื้อหามากย่ิงขึ้น เกิดความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน กลาแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยา  ทาเกตุ (2552: 156) ที่พบวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยเทคนิค KWL เปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น สรางความคุนเคยกับเพื่อนๆ และครู นักเรียนจึงมีความสุข มีความพึงพอใจในการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL 
 
การนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 การทํากิจกรรมการอานจับใจความดวยเทคนิค KWL ครูผูสอนควรกระตุนแนวคิดของนักเรียนเพื่อให
นักเรียนไดใชความคิด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรสรางแรงจูงใจในการอานใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะไดรับการสอนดวย
เทคนิค KWL 
 2. ควรศึกษาทักษะ หรือความสามารถของผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการสอนดวยเทคนิค KWL ที่สงผลตอตัวแปรอื่นๆ เชน การอานวรรณกรรม 
การอานวรรณคดี 
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 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอานจับใจความที่ไดรับการสอนดวยเทคนิค KWL กับเทคนิคอื่นๆ เชน 
KWL-Plus KWDL PBL เปนตน 
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NBUE093: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศกึษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
OPINION OF EDUCATIONAL PERSONNEL ON MANAGEMENT SKILLS IN THE 21ST 
CENTURY OF BASIC EDUCATION SCHOOLS ADMINISTRATORS TRAT PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 
สมพงษ  สมประสงค 1   ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยาง 297 คน 
โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-61) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นมี 2 ลักษณะ 
ไดแกแบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (Checklists) แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะผูบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 5 ดาน ดังนี้ 1) ความยืดหยุนและ
การปรับตัว 2) การริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 3) ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม4) การเปน
ผูสรางหรือผลิตรับผิดชอบเช่ือถือได 5) ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่  21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 
0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย ดังนี้ ดานภาวะผูนําและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการเปน
ผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได และดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด เม่ือจําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
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คําสําคัญ: ความคิดเห็น, บุคลากรทางการศึกษา, การบริหารงานในสถานศึกษา, ทักษะการบริหารของผูบริหาร 
 
Abstract 
 The this research aimed was to study and compare an opinion of Educational personnel in 
management skills in the 21ST Century of Administrators in basic Education School by Trat Primary 
Educational Service Area Office. The study was conducted considering gender and working experiences 
in the academic year 2017. The sample group was 297 personnel in in basic Education School by Trat 
Primary Educational Service Area Office. The instrument used for data collection was questionnaire with 
two parts: checklist checklist of executive skills with 5 parts: 1.) Flexibility and Adoptability 2.) Initiative 
and SeIf-Direction 3.) Social and Cross-Cultural Skills 4.) Pooductivity and Accountability 5.) Leadership 
and Responsibility . Five-rating scale The statistics that were used to analyze the data were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test, One – way ANOVA, Scheffe’s Method. 
 The research respondents 
 1. The level of the administrators’ management skills was, as a whole and in separate 
aspects, found high as written in descending order: leadership and responsibility, social and cross-
culture, flexibility and adaptability, productivity and trustworthiness, and creativity and self-confidence. 
 2. Opinion of Educational Personnel in management skills in the 21ST Century of 
Administrators in Basic Education School by Trat Primary Educational Service Area Office classifying by 
gender and working experiences were found the overall opinions and the opinions each aspect reported 
no difference. 
 
Keywords: opinion, Educational Personnel, Management, Administrators 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สถานการณของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหวาง ค.ศ. 2001-2100) มีการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอ
องคกร และพลเมืองโลกหลายดาน ไดแก ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเขาสูสังคมสูงวัยของโลก การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกมีแนวโนมเกิดความรุนแรงมากขึ้น และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย ทําให
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางไดรับผลกระทบจึงตองมีการปรับเปล่ียนใหอยูรอดและมีความเหมาะสมกับสถานการณ
ดังกลาว ผูบริหารในฐานะผูนําองคกรจําเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปล่ียนแปลงองคกรคร้ังใหญเพื่อนําพาไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการโดยเฉพาะอยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2558: 303) 
 ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของโลก ผูบริหารในปจจุบัน
จะตองไดรับการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศน (conceptual skills) เพื่อใหสามารถมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงาน
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หรือสถานศึกษาของตนเองไดอยางถูกตองและถูกทิศทาง (do the right things) มากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากผูบริหาร
ไดรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญๆ มากขึ้น จะตองมีบทบาทเปนผูพัฒนานโยบายมากกวาเปนผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติมากขึ้นและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีผูบริหารที่มี
ทักษะในลักษณะดังกลาวสูงกวาที่เคยเปนมา นอกจากการพัฒนาทักษะเชิงมโนทัศนแลว ทักษะเชิงมนุษย (human 
skills) ก็มีความสําคัญและจําเปนดวยเชนกัน เพราะการบริหารยุคที่จะมีการกระจายอํานาจ บุคลากรในองคกรจะเปน
ผูมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น จะทําใหผูบริหารตองมีบทบาทในการเจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนทางการศึกษา 
(interest groups) ตางๆ ทั้งในโรงเรียน ในสังคมชุมชนมากขึ้น จึงจําเปนตองอาศัยภาวะผูนํา (leadership) สูงขึ้น
มากกวาที่อาศัยการส่ังการหรือใชอํานาจบังคับ การเรียนรูเก่ียวกับศาสตรทางการบริหาร เก่ียวกับหลักการแนวคิด และ
ทฤษฎีตางๆ ตามทัศนะเชิงวิทยาศาสตร (scientific approach) เพื่อใหเกิดทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) จะสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนวิชาชีพทางการบริหารและเปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับ
สภาพความเปนจริงของหนวยงานหรือทองถ่ินไดอยางเหมาะสม (วิโรจน  สารรัตนะ. 2556: 334) 
 บทบาทผูบริหารสถานศึกษายุคไรพรมแดน แมวาจะมีการเคล่ือนไหวระดับชาติเก่ียวกับการบริหารจัด
การศึกษาแหงศตวรรษที ่21 มีมาต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ดวยการจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยม
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการประชุมทางวิชาการบทความขอเขียนเก่ียวกับทักษะ
แหงศตวรรษที ่21 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูงซ่ึงกําลังเปนแนวโนมสําคัญของโลก แตการเคล่ือนไหว
ขาดความตอเนื่องจริงจังของทุกฝาย การไมมีเจาภาพองคกรที่เปนหลักในการประสานงานและดําเนินการในเร่ืองนี้
อยางจริงจังถือเปนความทาทายอยางย่ิงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรมแดน การอยูนิ่งเฉย การทําแบบเดิมๆ 
ตามที่เคยชินการรอรับนโยบายจากเบื้องบนแตฝายเดียว ขณะที่การเมืองการปกครองไมมีเสถียรภาพลวนสรางความ
เสียหายตอการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ สงผลใหประเทศชาติขาดศักยภาพในการแขงขันและเสียผลประโยชน
เม่ือเปดพรมแดนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับในฐานะผูมีอํานาจขององคกร
จะตองตัดสินใจดําเนินการใหแผนยุทธศาสตรและภารกิจของสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ มีการสรางคุณภาพสําหรับ
อนาคตบนพื้นฐานของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และติดตามกํากับดูแลใหมีการดําเนินงานอยางจริงจัง (รสสุคนธ  
มกรมณี. 2555: 38-40) 
 จากปญหาดังกลาวขางตน อาจจะมีปญหาสําหรับผูบริหารที่ยังไมสามารถปรับตัวเขากับยุคของการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหขาดทักษะที่จําเปนสําหรับการบริหารในองคกรและหนวยงานที่เขามาเก่ียวของ
โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะตองมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
หนวยงานใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทักษะของผูบริหารและเปนขอมูลใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชในการวางแผนงานตลอดจน
พัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามเพศและ
ประสบการณในการทํางาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกตางกัน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ความคิดเห็นของบุคลากร หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หลังจากที่ไดมีประสบการณ
ในการทํางานในโรงเรียนนั้นๆ แลวคิด พิจารณาหรือวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจากแหลงขอมูล 
 บุคลากรทางการศกึษา หมายถึง ผูที่ประกอบวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน 
 การบริหารงานในสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่รวมมือกัน
ใหการศึกษาแกสมาชิกที่อยูในสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานความรูความสามารถทักษะกระบวนการอยางมีระบบ 
รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคเพื่อใหเปนคนดีและสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ในการบริหาร

สภานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. ประสบการณในการทํางาน 
2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
2.2 10-20 ป 
2.3 มากกวา 20 ป ขึ้นไป 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 
1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 
4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบ
เช่ือถือได 

5. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
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สถานศึกษา ผูบริหารมีความสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามที่ต้ังไว 
 ทกัษะการบริหารของผูบริหาร หมายถึง ทักษะที่ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานจะตองใชศาสตร
และศิลป เพราะวาการดําเนินงานตางๆ มิใชกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานหลายคน
ที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ แตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัด 
และความตองการที่ไมเหมือนกัน หนาที่ของผูบริหารจะตองนําเอาเทคนิควิธี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสม มา
ใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงคนที่เปนผูบริหาร
จะตองทํามีหนาที่สําคัญอยู 5 ดาน คือ 
  1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง การปรับตัวในหนาที่ เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในเชิงสรางสรรคของการทํางาน เกิดความยืดหยุนในการทํางาน กําหนดและบรรลุตามมาตรฐานและเปาหมายที่สูง 
อดทนตอสภาวะที่คลุมเครือ 
  2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง หมายถึง ผูที่มีความคิดเร่ิมสรางสรรคและเปน
ผูนําในทุกดาน การจัดการดานเปาหมายและเวลา กํากับ ติดตาม จําแนกวิเคราะหจัดเรียงลําดับความสําคัญ สะทอนผล
และประสบการณ ที่หลากหลายเพื่อความกาวหนาในอนาคต 
  3. ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม หมายถึง ทักษะการส่ือสาร ผานทางนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลรวมกับผูอื่น เพื่อการอยูรวมกันและยอมรับขอแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถมองเห็น
คุณคาในความแตกตางนั้น 
  4. การเปนผูสรางหรือผลิตรับผิดชอบเช่ือถือได หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคมใสใจกับชุมชน 
จัดโครงการโดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจน จัดเรียงลําดับความสําคัญ ใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง การมีสวนรวมอยาง
แข็งขันและยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้น 
  5. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ หมายถึง ที่เปนตัวแบบและเปนผูนํา ใชทักษะการแกปญหาและ 
ผูประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําพาองคกรไปสูผลลัพธที่ประสงค ยอมรับความสามารถของผูรวมงานที่มีความ
แตกตาง กําหนดขอบขายของปญหา วิเคราะหและแกปญหาดวยความรับผิดชอบ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่มีความสําคัญในการดําเนินงานทําหนาที่ กํากับควบคุม ดูแล บริหาร
และอํานวยความสะดวก เพื่อใหภารกิจของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
ภาวะผูนําสรางพลังแหงกระบวนการใหผูปฏิบัติ ทํางานไดสําเร็จดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเมืองตราด อําเภอคลองใหญ อําเภอเขาสมิงอําเภอบอไร อําเภอแหลมงอบ 
อําเภอเกาะชาง อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,252 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 
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  2. กลุมตัวอยาง ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-61 ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 ไดกลุมตัวอยาง 297 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
   1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
   2. ประสบการณในการทํางาน 
    2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
    2.2 10-20 ป 
    2.3 มากกวา 20 ป ขึ้นไป 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร วิจารณ  
พานิช (2556: 4) เก่ียวกับทักษะชีวิตและการทํางาน 5 ดาน ไดแก 
   1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
   2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
   3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 
   4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 
   5. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนแบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม (Checklists) เปนการรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก
แบบสอบถามใหกลับกลุมตัวอยาง และแนะนําการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดนํา
ประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists) 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 5 ดาน ดังนี ้1) ความยืดหยุนและการปรับตัว 2) การริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัว
ของตัวเอง 3) ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม4) การเปนผูสรางหรือผลิตรับผิดชอบเช่ือถือได 5) ภาวะผูนํา
และความรับผิดชอบ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ  
แตละขอคําถามกําหนดความหมายของคาคะแนนแตละระดับดังนี ้
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  5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอย 
  1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอยที่สุด 
 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการบริหารของบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด 
 2. นํากรอบแนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารของบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. รางขอคําถามเก่ียวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในเร่ืองที่สอดคลองกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ดานการริเร่ิมสรางสรรค และการเปน
ตัวของตัวเอง ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรมดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 
และดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
 4. ตรวจสอบความถูกตองและเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญดานการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ดานเนื้อหาความเหมาะสม
ในการใชภาษา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญแลวนําขอเสนอแนะทั้งหลายมา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป 
 5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลองที่ไมใชที่ไมใช
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) มีคาเทากับ 0.93 
 6. หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ไดคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.59-0.98 
 7. ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูล 
 2. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อแจกจายแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 297 ฉบับ 

970



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 3. สงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางไปถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 1 สัปดาหโดยผูวิจัยเก็บ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน 297 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 4. รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดนําไปลงรหัส 
 5. การประมวลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเก่ียวกับสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยนําขอคําถามมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง 
 2. วิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดวยคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) แปลความหมายของคะแนนเปนชวงๆ ไดดังนี ้(สิน  พันธุพินิจ.2547: 155) ดังนี้ 
  คาคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความวา ผูบริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
  คาคะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความวา ผูบริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติมาก 
  คาคะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความวา ผูบริหารมีทักษะในระดับปฏิบัติปานกลาง 
  คาคะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความวา ผูบริหารมีทักษะในระดับปฏิบัตินอย 
  คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความวา ผูบริหารมีทักษะในระดับปฏิบัตินอยที่สุด 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศและ
ประสบการณในการทํางาน วิเคราะหคาเฉล่ีย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) กรณีที่พบวามีความแตกตางคาเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น จึงทดสอบ
ความแตกตางคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ เซฟเฟ (Scheffe) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 297คน เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ
หญิง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55.56 เพศชาย จํานวน 132 คนคิดเปนรอยละ 44.44 บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสบการณในการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป จํานวน156 คน คิดเปนรอยละ 52.53 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ
ในการทํางาน 11-20 ปจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 27.95 และประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.52 
 ตอนที ่2 การวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่21 ของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ( X = 3.99, S.D.= 0.52) โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย ดังนี้ ดานภาวะผูนําและความรับผิด ( X = 4.23, 
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S.D.= 0.49) ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ( X = 4.12, S.D.= 0.53) ดานความยืดหยุนและการ
ปรับตัว ( X = 3.89, S.D.= 0.48) ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได ( X = 3.88, S.D.= 0.57) 
และดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ( X =3.75, S.D.= 0.54) สรุปไดดังนี ้
  ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดานความ
ยืดหยุนและการปรับตัว โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.89 , S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา มีการความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 2 ผูบริหารสงเสริม
ใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดในการทํางานดวยวิธีการที่หลากหลาย ( X = 4.35, S.D.= 0.74) รองลงมา คือ ขอ 1 
ผูบริหารสงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ( X = 4.31, S.D.= 0.71) 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ 3 ผูบริหารมีการจัดระบบงานตามแผนและวัฒนธรรมของทางราชการ ( X = 3.79, 
S.D.= 0.74) 
  ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D.= 0.54) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 9 
ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ( X = 4.00, S.D.= 0.50) รองลงมา คือขอ 4 
ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ใน
การปฏิบัติงาน ( X =3.83, S.D.= 0.54) สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ 1ผูบริหารกระตุนสงเสริมใหบุคลากรแสดง
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกลาแสดงออก ( X =3.54, S.D.= 0.73) 
  ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.10, S.D.= 0.53) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 1 
ผูบริหารมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ( X = 4.11, S.D.= 0.57 0.25) รองลงมา 
คือ ขอ 5 ผูบริหารยอมรับขอแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคลในองคกร ( X = 4.08, S.D.= 0.69) สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ ขอ 8 ผูบริหารสามารถใหคําแนะนําในการใชเทคโนโลยีกับบุคลากรได ( X = 3.83, S.D.= 0.80) 
  ดานการเปนผูสรางหรือผลิตรับผิดชอบเช่ือถือได ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะ
การบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.78, S.D.= 0.57) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือขอ 1 
ผูบริหารมีการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป ( X = 4.06, S.D.= 
0.72) รองลงมาคือ ขอ 3 ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ( X = 4.02, S.D.= 0.64) สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ขอ 2 ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลและประเมินผลการดําเนินงาน ( X = 3.91, S.D.= 
0.77) 
  ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมี

972



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

ความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 2 ผูบริหารรูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม ( X = 4.46, S.D.= 0.70) รองลงมา คือ ขอ 1 ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ( X = 4.39, 
S.D.= 0.67) สวนที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ 7 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงโดยใช
ความคิดเชิงกลยุทธ ( X = 3.89, S.D.= 0.89) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจําแนกตามเพศ และ
ประสบการณในการทํางาน 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานไมแตกตางกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นในการปฏิบัติโดยรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูวิจัยขอ
คนพบและประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
  1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา ความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จากองคการอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยใชทรัพยากรบุคคลและอื่นๆ ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยผานกระบวนการทางการบริหารอยางมีระบบ และเพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม จึงกําหนดใหมี
การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาว ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ
การศึกษาเปนไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เปนการสราง
รากฐานและความเข็มแขงใหกับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 6-7) ซ่ึงสอดคลองกับ เดือนเพ็ญ  บุญใหญ
เอก (2557: 89) ไดศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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   1.1 ดานความยืดหยุนและการปรับตัว โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่
เปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดในการทํางานดวยวิธีการที่หลากหลาย อีกทั้ง
ยังสงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย และผูบริหารมีการสงเสริมให
บุคลากรมีปฏิสัมพันธที่ติดตอกันรูจักการปรับตัวเขาหากัน ดังที่ สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2553: 1) กลาววา ความยืดหยุนและ
การปรับตัว ไดแก ไดแก การปรับตัวเพื่อเปล่ียนแปลง (adapt to change) โดยการปรับตัวตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและบริบทตามชวงเวลาที่กําหนด ปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองคกรที่ดีขึ้น 
เกิดความยืดหยุนในการทํางาน (be flexible) โดยสามารถหลอมรวมผลสะทอนของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ผูนําที่สรางสรรคใหเกิดผลบวกกับการทํางาน และมีความรูความเขาใจในการสรางความสมดุลและความเสมอภาค
อยางรอบดาน เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรคของการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยยันต  ฉิมกลอม 
(2555: 98) ไดศึกษาเร่ือง ทกัษะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอบางละมุง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   1.2 ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และสงเสริม
ใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลรูเทาทันกระแสโลกาภิวัฒน
ในยุคปจจุบัน ดังที่ ศศิตา  เพลินจิต (อนุชิต  วรรณสุทธิ์. 2546: 1; อางอิงจาก ศศิตา  เพลินจิต. 2558: 99-101) กลาว
วา ความสามารถการเปนผูนํา ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนกวางไกลกําหนดเปาหมายสถานศึกษาไดอยางชัดเจน เพื่อเปน
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาปฏิรูป ปรับปรุงและพรอมที่จะเปนผูนําในการ
เปล่ียนแปลง มีความสามารถประสานงานทํางานกับชุมชน องคการตางๆ สามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางาน
เปนทีมและมุงสูเปาหมายที่กําหนดได สอดคลองกับ เดือนเพ็ญ  บุญใหญเอก (2557: 89) ไดศึกษาการบริหารการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   1.3 ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม โดยรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่เปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ผูบริหาร
ยอมรับขอแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคลในองคกร และผูบริหารมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการ
บริหารจัดการและใหบริการ ดังที่ สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2556: 1) กลาววา ทักษะทางสังคมและการเรียนรูขามวัฒนธรรม 
ประกอบดวย ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธรวมกับผูอื่น โดยรอบรูในการสรางประสิทธิภาพจังหวะเวลาที่เหมาะสมใน
การฟง-การพูดในโอกาสตางๆ และสรางศักยภาพตอการควบคุมใหเกิดการยอมรับในการเปนผูนําในทางวิชาชีพ การ
สรางทีมงานที่มีคุณภาพ โดยยอมรับในขอแตกตางทางวัฒนธรรมและภารกิจของทีมงานที่แตกตางกันหลากหลาย
ลักษณะ เปดโลกทัศนและปลุกจิตสานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับในขอแตกตาง สามารถมองเห็นคุณคาในความ
แตกตางเหลานั้น และพึงระลึกเสมอวาขอแตกตางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถนํามาสรางสรรคเปนแนวคิด
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นได โดยการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการสรางงานอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ (Kho. 2001: 85) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลโครงการภาวะผูนําระดับโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบการพิจารณาการ
ลงทุนสรางเทคนิคการพัฒนาภาวะผูนําไปสูการสรางภาวะผูนําที่มีความสามารถในเชิงแขงขันระดับโลก พบวา การ
มอบหมายใหศึกษาดูงานตางประเทศเปนวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร นอกจากเปนการพัฒนา
ศักยภาพแลวยังไดเรียนรูวัฒนธรรม การปรับตัวความเช่ือม่ันในตนเอง ถึงการแลกเปล่ียนประสบการณในการศึกษาดู
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งานตางประเทศโดยมุงจุดเนนของความเขาใจและการประเมินกระบวนการต้ังแตการคัดเลือกคนเขาอบรม การสราง
ทีมงานการมอบหมาย การศึกษาดูงานตางประเทศ การพัฒนาภาวะผูนาเชิงระบบและครอบคลุมพัฒนาอยางมีกล
ยุทธในมุมมองขององคกรในระยะยาว 
   1.4 ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได ในภาพรวมมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารมีการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป ผูบริหารสรางขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีความสามารถในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมงาน 4 ฝายของสถานศึกษา ดังที่ สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2553: 1) กลาววา การเพิ่ม
ผลผลิตและการรูรับผิด ประกอบดวย การจัดการโครงการ โดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจนมุงสูความสําเร็จของงาน 
และวางแผนจัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน และยังสอดคลองกับ อนุชา  โสมาบุตร (2556: ออนไลน) กลาววา 
การเพิ่มผลผลิตและการรูรับผิด คือ การจัดการโครงการตองมีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนเพื่อมุงสูความสําเร็จของ
งาน และวางแผน จัดเรียงลําดับความสําคัญของงานและบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธที่มุงหวัง โดยสรางผลผลิตที่มี
คุณภาพสูง โดยมีจุดเนนในดานตางๆ ไดแก การทํางานทางวิชาชีพที่สุจริต สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนภารกิจงานในเชิงสหกิจ การมีสวนรวมอยางแข็งขัน นําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ และ
ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นดวยความช่ืนชมสอดคลองกับ ศศิตา เพลินจิต (ปรีชา  เพ็ชรฉกรรจ. 2547; อางอิงจาก ศศิตา  
เพลินจิต. 2558: 99-105) ไดศึกษาวิจัยเ ร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
   1.5 ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ที่เปนเชนนี้เพราะวา ผูบริหารรูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต และมีกลยุทธและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ดังที่ อนุชา  โสมาบุตร (2556: 
ออนไลน) กลาววา ภาวะผูนําและความรับผิดชอบตองมีความเปนตัวแบบและเปนผูนําคนอื่น โดยใชทักษะการแกไข
ปญหาระหวางบุคคลได และเปนแบบอยางในพฤติกรรมที่พึงประสงค ผูอื่นยอมรับและสามารถกําหนดขอบขายของ
ปญหา วิเคราะหและแกปญหาดวยความสอดคลองกับ ศศิตา  เพลินจิต (2558: 99-101) ไดศึกษาทักษะการบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามเพศ โดยรวม
มีความคิดเห็นในการปฏิบัติไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งนี้โดยการจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม 
จึงกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาว ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ
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การศึกษาเปนไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เปนการสราง
รากฐานและความเข็มแขงใหกับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 6-7) 
  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวามี
ความคิดเห็นในการปฏิบัติโดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการใชทักษะในการ
บริหารงานโดยสงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานใหมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้งผูบริหารยัง
สงเสริมใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดในการทางานดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษามากย่ิงขึ้น ผลการวิจัยนี้ อนันต  งามสะอาด (2557: 1) กลาววา ผูบริหารเปนผูที่สามารถจัดการกระบวนการ
ของการทํางานและการใชทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
วางแผน การจัดองคการ การส่ังการ และการควบคุม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหาร ความสามารถของผูบริหาร สามารถ
วัดไดจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถนําผลการวิจัยไปใชเพื่อวางแผนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหรูถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถนํามาใชกําหนด
นโยบาย แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดตราด นําทักษะ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกลา
แสดงออกในการบริหารสถานศึกษา และใหคําแนะนําแกบุคลากรในสถานศึกษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม รวมถึงการใหโอกาสผูรวมงานเพื่อใหครูมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
 2. ควรศึกษาเร่ืองทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ 
 3. ควรศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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NBUE094: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารศกึษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
OPINION OF EDUCATIONAL PERSONNEL IN MANAGEMENT SKILLS IN THAILAND 4.0 
OF ADMINISTRATORS PRIMARY, SCHOOLS THE JURISDICTION OF TRAT PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 
เกสร  หาญโสรถ 1   ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
ทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยจําแนกตามอายุ และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 ไดกลุมตัวอยาง 
214 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ลักษณะ ไดแกแบบสํารวจรายการ 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหาร
ศึกษาประถมศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ีย ดังนี้ ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ดานความ
ยืดหยุนและการปรับตัว ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได และดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ
เปนตัวของตัวเอง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เม่ือจําแนกตามอายุ และ
ประสบการณในการทํางาน พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, บุคลากรทางการศึกษา, ทักษะการบริหาร 
 
Abstract 
 The research aimed to study and compare an Opinions of Educational personnel in 
management skills in Thailand 4.0 of Administrators in basic Education School by Trat Primary Education 
School Service Area Office. Classified by age and Work experiences. The samples used in this study 
were primary education personnel in basic Education School by Trat Primary Education School Service 
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Area Office ,academic year 2017, 214. The instrument used to collect the data was questionnaire 
developed by the researcher. There were 2 types of questionnaire: 5 items. Statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The finding revealed that; 
 1. The opinions of educational personnel towards the administration of the Thailand 4.0 of the 
administrators of elementary schools. Overall the level of performance was very high Sort by average 
Leadership and responsibility, The Initiative and self, Social skill and cross-cultural skill, Being a creator 
or producer and Responsible and Flexibility and adaptability. 
 2. Educational personnel with different ages and work experience have different opinions on 
the administrative skills in the Thailand 4.0 of primary school administrators, Office of Educational Service 
Area Office, Trat. Overall and individual not difference. 
 
Keywords: Opinion, Educational Personnel, Management Skill 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบัน การศึกษาไทยนั้นตกตํ่าลงอยางมากเด็กไทยมีความรูตํ่ากวามาตรฐาน ดร.พสุ  เดชะรินทร (2561: 
ออนไลน) ทั้งที่การศึกษามีความสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการจัดการศึกษาที่ดีจึง
สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยเฉพาะประเทศที่ตองการความกาวหนา
ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยอาศัยการศึกษาเปนเคร่ืองมือเพื่อมาตอบสนองความตองการ ดังนั้นการ
พัฒนาประเทศจึงจําเปนตองพัฒนาการศึกษาเพื่อนําประเทศใหกาวพนปญหา ดังนั้นไทยแลนด 4.0 จึงเปนยุคแหง
เทคโนโลยี Creative และ Innovation เนนการสรางใหคนไทยสามารถคิดเองได ระบบการศึกษาของประเทศไทยจึง
ถูกแรงผลักดันจากทางสังคมคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ผูบริหารจึงมีความจําเปนที่ตองสรางวิธีการใหมๆ ในการ
จัดการศึกษาโดยทําใหการศึกษาสามารถเรียนรูจากส่ิงที่อยูใกลตัวและแสวงหาไดโดยงาย การเปล่ียนแปลงการศึกษา 
ถือเปนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน โดยใหสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนแหงบนโลกนี้มาบูรณาการ
เชิงสรางสรรค เพื่อสรางวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคมโดยอาศัยการเรียนการสอนในปจจุบัน 
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 มีลักษณะสําคัญ คือ เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตร
สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) การศึกษาในสมัยกอนจึงไมเคยสอนใหผูเรียนได
คิดเองทําเอง การเรียนการสอนในปจจุบัน ยังคงหางไกลในหลายๆ มิติ เชน ไมเคยสอนใหผูเรียนไดคิดเองทําเอง (พรชัย  
เจดามา; และคณะ. 2559: 3) สวนใหญยังคงสอนใหทําโจทยแบบเดิมๆ อีกอยางคือผูเรียนเร่ิมไมรูจักสังคม สวนใหญ
ใชเวลาในโลกออนไลนเปนความยากและทาทายของผูที่ตองทําหนาที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 
ตองปลอยใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยี ในการเรียนรูดวยตนเอง ปลอยใหกลาคิดและกลาที่จะผิด แตทั้งหมดก็ยังคงตอง
อยูในกรอบที่สังคมตองการหรือยอมรับได ไมใชวาเกงจริง คิดอะไรใหมๆ  ไดเสมอและมีความคิดสรางสรรค แตไมเปนที่
ยอมรับของสังคม ซ่ึงปจจัยหลักของการใชเทคโนโลยีที่เกิดความคุมคา ไดแก 1) การใชอินเทอรเน็ต (Internet) เคร่ืองมือ
สําคัญสําหรับการคนหาความรู เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ ดังนั้นทางการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง Internet 
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ไดงาย มากกวามอง Internet เปนผูรายแลวกลัววาผูเรียนจะใช Internet ไปในทางที่ไมดี ไมสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
2) ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนพรสวรรคซ่ึงแตละบุคคลมีความแตกตาง หลักสูตรการเรียนการสอน
ควรจะเปดโอกาส ใหผูเรียนกลาที่จะคิดนอกกรอบหรือตอยอดจากตําราเรียน 3) การปฏิสัมพันธกับสังคม (Society 
Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทํางานรวมกันในสังคมได ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุน
การทํางานแบบเปนกลุมหรือทีม ปจจัยดังกลาว ถาทําไดดีการศึกษาในยุค 4.0 จะสามารถสรางและพัฒนาคน ให
สามารถคนหาความรูตางๆ มาปะติดปะตอและประยุกตเขากับงานที่ทํา สามารถตอยอดและพัฒนาในอนาคตได
อยางแนนอน นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศษฐศิลป (2559: ออนไลน) 
 จากปญหาตางๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว สังคมลมเหลว หรือทุกๆ ปญหา
ที่ลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนด 4.0 จึงมีเปาหมายที่จะตองการใหประเทศไทยกาวพนปญหาโดยมี
การศึกษาเปนเคร่ืองมือและในอนาคตคนไทยจะสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาเปนของตนเอง การศึกษา 4.0 
เปนสวนหนึ่งของไทยแลนด 4.0 ที่จะนําพาไปสูความสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
การศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ตราด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล อายุและประสบการณ
การทํางาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกตางกัน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอทักษะการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกตางกัน 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 480 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 
  2. กลุมตัวอยาง ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-61) บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 และไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 214 คน 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 1) อายุ 2) ประสบการณในการทํางาน 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา ตามแนวคิดของ วิจารณ  พานิช (2556: 4) ไดแก 1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 2) 
ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 3) ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 4) ดานการเปน
ผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 5) ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตอผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists) เปนการรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย 
ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามใหกลับกลุมตัวอยาง และแนะนําการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดนําประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

สถานภาพ 
1. อายุ 

1.1 20-25 ป 
1.2 มากกวา 25 ป ขึ้นไป 

2. ประสบการณในการทํางาน 
2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
2.2 10 ป ขึ้นไป 

ความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของ
ผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด 
1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 
2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 
3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 
4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 
5. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 480 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 
  2. กลุมตัวอยาง ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purpostive Sampling) โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-61 ไดแก บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 ไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 214 คน 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
   1. อายุ 
    1.1 20-25 ป 
    1.2 มากกวา 25 ป ขึ้นไป 
   2. ประสบการณในการทํางาน 
    2.1 ตํ่ากวา 10 ป 
    2.2 10 ป ขึ้นไป 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหาร วิจารณ  พานิช (2556: 4) เก่ียวกับทักษะชีวิตและการทํางาน ไดแก 1) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 2) 
ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 3) ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 4) ดานการเปน
ผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 5) ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) มีลักษณะเปนแบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
(Checklists) เปนการรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ใหกลับกลุมตัวอยาง และแนะนําการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดนําประกอบการ
วิเคราะหขอมูลตอไป 
 
ผลการศกึษา 
 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุค 4.0 ของผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล อายุและประสบการณการทํางาน 
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  2.1 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามอายุ โดยรวมมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการ
ปฏิบัติ ไมแตกตางกัน 
  2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีการปฏิบัติทุกดาน ไมแตกตางกัน 
 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด 
  สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยประสบการณการ
ทํางาน และระดับการศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ100 พบวา 
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 214 คน เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 20-25 ป จํานวน 
75 คน คิดเปนรอยละ 35.00 อายุมากกวา 25 ป ขึ้นไป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 65.00 บุคลากรทางการศึกษาที่
มีประสบการณในการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 44.90 บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ
ในการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 55.10 
 
ตารางแสดง คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอของผูบริหาร

ในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน 
 

ทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ดานความยืดหยุนและการปรับตัว 4.27 .43 มาก 4 
2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 4.29 .43 มาก 3 
3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 4.30 .42 มาก 2 
4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได 4.25 .46 มาก 5 
5. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 4.35 .43 มาก 1 

โดยรวม 4.29 .04 มาก  
 
 จากตารางพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.29) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย ดังนี้ ดานภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ ( X = 4.35 ดานทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม ( X =4.30)) ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ
เปนตัวของตัวเอง ( X = 4.29) ดานความยืดหยุนและการปรับตัว ( X = 4.27) และดานการเปนผูสรางหรือผลิตและ
รับผิดชอบเช่ือถือได ( X = 4.25) 
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 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุค 4.0 ของผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล อายุและประสบการณการทํางาน 
 
ตารางแสดง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยจําแนกตามอายุ พบวา 
 

ทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 
4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา 

อายุ 
t Sig 20-25 ป มากกวา 25 ป 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ดานความยืดหยุนและการ

ปรับตัว 4.42 .45 มาก 4.19 .40 มาก 3.75 .30 
2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ

เปนตัวของตัวเอง 4.46 .44 มาก 4.19 .40 มาก 4.45 .60 
3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะ

ขามวัฒนธรรม 4.49 .40 มาก 4.20 .40 มาก 5.06 .94 
4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและ

รับผิดชอบเช่ือถือได 4.49 .45 มาก 4.13 .43 มาก 5.70 .47 
5. ดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 4.64 .32 มาก 4.20 .40 มาก 8.82 .37 
โดยรวม 4.50 .08 มาก 4.18 .03 มาก   

 
 จากตารางพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุ โดยรวม
มีการปฏิบัติไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีการปฏิบัติทุกดานไมแตกตางกัน 
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ตารางแสดง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา 

 

ทักษะการบริหารในยุคไทยแลนด 
4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณทํางาน 
t Sig นอยกวา 10 ป มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ดานความยืดหยุนและการ

ปรับตัว 4.47 .42 มาก 4.11 .37 มาก 6.51 .39 
2. ดานการริเร่ิมสรางสรรคและการ

เปนตัวของตัวเอง 4.50 .41 มาก 4.11 .37 มาก 7.18 .75 
3. ดานทักษะดานสังคมและทักษะ

ขามวัฒนธรรม 4.51 .37 มาก 4.13 .38 มาก 7.31 .61 
4. ดานการเปนผูสรางหรือผลิตและ

รับผิดชอบเช่ือถือได 4.52 .41 มาก 4.04 .39 มาก 8.45 .86 
5. ดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 4.63 .30 มาก 4.13 .38 มาก 10.60 .23 
โดยรวม 4.53 .06 มาก 4.10 .04 มาก   

 
 จากตารางพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุ โดยรวม
มีการปฏิบัติไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีการปฏิบัติทุกดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหารในยุคไทย
แลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูวิจัยคนพบและ
ประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปราย ดังนี ้
  1. ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหารในยุค
ไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากและมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอตอทักษะของผูบริหารในยุค 
ไทยแลนด 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด จําแนกตามอายุและ
ประสบการณในการทํางาน โดยรวมมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา มีการปฏิบัติ
ทุกดานไมแตกตางกัน 
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การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูบริหาร หนวยงานที่เก่ียวของในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด สามารถนําผลการวิจัยไปใชเพื่อวางแผนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ผลการวิจัยในเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอทักษะของผูบริหารในยุคไทยแลนด 4.0 
ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลกรทางการศึกษา
ที่มีตอทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และสามารถนํางานวิจัยเร่ืองนี้ไปปรับและใชเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ตองมีการปรับและเปล่ียนการบริหารงานเพื่อ
สอดคลองกับการเปล่ียนไปของโลก ซ่ึงในทั้ง 5 ดานนี้ถือเปนแนวทางในการดําเนินงานและตองดําเนินการอยาง
รวดเร็วเพื่อที่จะพัฒนาประเทศใหพนจากสภาพที่เปนอยู 
 2. ควรศึกษาทักษะการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาวาเหมาะสมหรือไม 
 3. ควรศึกษาทักษะการบริหารตามกรอบของผูบริหาร 4.0 วามีทักษะใดและทักษะใดที่ผูบริหารยังไมมี 
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NBUE095: การศึกษาความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
THE STUDY OF THE ABILITY TO READ AND WRITE BY SPELLING FOR GRADE 1 
STUDENTS USING READ AND WRITE BY SPELLING EXERCISE 
 
รัตนาภรณ  หอมทรัพย 1   ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 2) ศึกษาความสามารถในการอานสะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 3) ศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 
หองเรียน นักเรียน 35 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการอาน
สะกดคํา แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 1 พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 86.29/87.21 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการอานสะกดคํา หลังจากการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานและเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 88.14 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี เปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการเขียนสะกดคํา หลังจากการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานและเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 86.28 อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี เปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา, แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
 
Abstract 
 Rattanaporn Homsap. (2018) The Study of the Ability to Read and Write by Spelling for Grade 1 
Students Using Read and Write by Spelling Exercise. Bangkok: North Bangkok University. Advisor: 
Dr.Benjarat  Ratchawang. 
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 The purposes of the study were 1) to efficiency of read and write by spelling exercise for Grade 
1 Students 2) to examine the reading ability by spelling for Grade 1 students by using the read and write 
by spelling exercise 3) to study the ability to read by spelling for Grade 1 students by using the read and 
write by spelling exercise. The sample was a section of 35 Grade 1 students of Tah Klong 1 school, 
Klong Song Klong Luang district Pathumthani province by using Simple Random Sampling. The study 
used the one section on pre-test and post-test design. The instruments were read and write by using 
spelling exercise, lesson plan, students’ assessment in read and write by spelling and students’ learning 
achievement in read and write by spelling form. The statistics were percentage, means and standard 
deviation. 
 The results found that 
 1. The efficiency of read and write by spelling exercise for Grade 1 students show that the 
efficiency is higher than the standard criterion of 80/80 based on the assumption. 
 2. Grade 1 students have an ability to read by spelling after using read and write by spelling 
exercise. The students pass 80 percent on the average of 88.14. The students’ ability is in a good level 
based on the assumption. 
 3. Grade 1 students have an ability to write by spelling after using read and write by spelling 
exercise. Students pass 80 percent on the average of 86.28. The students’ ability is in a good level based 
on the assumption 
 
Keywords: Ability to Read and Write by Spelling, Read and Write by Spelling Exercise 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม มาตรา 22 ใหไววา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซ่ึงมี
จุดมุงหมาย มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เพื่อให
การจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวิชาภาษาไทยไวใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเนนผูเรียนไดเรียนรูทั้ง 5 สาระ คือ การอาน การเขียน 
การฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 15) 
 การเรียนภาษาไทยของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาผูเรียน ส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได เม่ือจบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออกเสียงคํา คําคลองจอง 
และขอความส้ันๆ บอกความหมายของคํา และขอความที่อาน สามารถคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนส่ือสาร
ดวยคําและประโยคงายๆ ไดอยางถูกตอง สามารถฟงคําแนะนํา คําส่ังงายๆ และปฏิบัติตามตอบคําถามและ เลาเร่ือง
ที่ฟงและดู ทั้งที่เปนความรูและความบันเทิง พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเร่ืองที่ฟงและดู สามารถบอก
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และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย และเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา และ สามารถบอก
ขอคิดที่ไดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรองสําหรับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 19) 
เพื่อใหเกิดทักษะการอานและการเขียน ซ่ึงถือวาเปนทักษะสําคัญตองพัฒนาในการใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง นักเรียนจะตองไดรับการพัฒนา นอกเหนือจากทักษะการฟง การดู และการพูด ผาน
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูทางภาษาอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนจึงจะมีทักษะที่ดีทั้งดานการอานและ
การเขียน จนสามารถอานออกเขียนได อานคลอง เขียนคลอง อานและเขียนไดอยางถูกตอง สามารถถายทอด
ประสบการณ ความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการตางๆ ผานตัวอักษรออกมาเขียนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม สามารถนําประโยชนจากทักษะการอานและการเขียนเปนเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาตนเอง รวมทั้ง
สามารถดํารงตนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (อัจฉรา  ชีวพันธ. 2552: 56) 
 การสอนอานและเขียนจึงเปนเร่ืองจําเปนมากสําหรับผูเร่ิมเรียน หากครูไมไดสอนสะกดคําแกนักเรียนใน
ระยะเร่ิมเรียนการอานและเขียน นักเรียนจะขาดหลักเกณฑการประสมคํา เม่ืออานหนังสือมากขึ้น ทําใหสับสนอาน
หนังสือไมออก เขียนหนังสือผิด ซ่ึงเปนปญหามากของนักเรียนไทยในปจจุบัน ผลจากการอานหนังสือไมออก เขียน
ไมได ยอมสงผลกระทบตอการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ดวย เพราะการอานเปนเคร่ืองมือสําหรับการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง โดยปญหาการอานและการเขียนสงผลใหเกิดปญหาการอานไมออกเขียนไมได ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศนโยบายสําหรับป 2558 ใหเปน “ปแหงการปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได” เพราะปญหาการอานไม
ออกเขียนไมไดมีมาอยางตอเนื่อง จากการสํารวจพบวามีนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่อานไมออก เขียน
ไมได มีจํานวนประมาณ 25,000-26,000 คน ทั่วประเทศกระจายอยูในหลายพื้นที่ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558: 
ออนไลน) อีกทั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดสรุปผลการประเมิน
การรูเร่ืองการอาน ประจําป 2558 โดยคะแนนเฉล่ียการอานของนักเรียนไทยอยูที่ 409 คะแนน อยูในชวงลําดับที่ 56-
60 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2558: ออนไลน) และจากขอมูลรายงานผลประเมินการอาน
ออกเขียนไดตามนโยบายของรัฐ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลทา
โขลง 1 ผลปรากฏวาอยูในเกณฑรอยละ 50-59 คือ ระดับพอใช ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไว 
(แผนการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลทาโขลง1.2559: 9) 
 จากการศึกษาความเปนมาและความสําคัญเก่ียวปญหาการอานและเขียนสะกดคํา ที่ทําใหเกิดการอานไม
ออกเขียนไมไดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และอาจเปนปญหาสงผลถึงการอานและเขียนในระยะยาว 
จึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาการอานและการเขียนสะกดคําของนักเรียน ซ่ึงตองไดรับการฝกฝน แกไขความบกพรอง
ตางๆ อยูเสมอ ครูผูสอนตองมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และเลือกใชส่ือเปนองคประกอบสําคัญในการ
พัฒนาทักษะการอานและเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ เปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ซ่ึงแบบฝกเปนส่ือนวัตกรรมอยางหนึ่งที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุผล อีกทั้งยัง
สามารถชวยในการฝกทักษะใหนักเรียนเกิดทักษะ ความรู ความเขาใจมากขึ้น โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล การศึกษาความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานและเขียนสะกดคําคร้ังนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอานสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา 
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 80/80 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการอานสะกดคํา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา อยูในระดับดี ผานเกณฑรอยละ 80 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถในการเขียนสะกดคํา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา อยูในระดับดี ผานเกณฑรอยละ 80 
 
กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีมีนักเรียนทั้งหมด 238 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 35 คน ซ่ึง
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานและเขียนสะกดคํา 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
การอานและเขียนสะกดคํา 

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา 
ความสามารถในการอานสะกดคํา 
ความสามารถในการเขียนสะกด 
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   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 
    3.2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
    3.2.2 ความสามารถในการอานสะกดคํา 
    3.2.3 ความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา จํานวน 9 ชุด 
 2. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน 
 3. แบบประเมินความสามารถในการอานสะกดคํา 
 4. แบบประเมินความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
 
ผลการศกึษา 
 1. การหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนทดสอบยอยชุด แบบฝกทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา 9 ชุด จํานวนชุดละ 30 คะแนน 

สอบ (270) 
รอยละ 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

(80) 
รอยละ 

1 229 84.81 70 87.5 
2 229 84.81 54 67.5 
3 232 85.93 69 86.25 
4 234 86.67 70 87.5 
5 231 85.56 67 83.75 
6 233 86.30 70 87.5 
7 231 85.56 70 87.5 
8 228 84.44 60 75 
9 236 87.41 70 87.5 

10 233 86.30 68 85 
11 231 85.56 59 73.75 
12 237 87.78 72 90 
13 236 87.41 73 91.25 
14 232 85.93 69 86.25 
15 232 85.93 71 88.75 
16 226 83.70 67 83.75 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนทดสอบยอยชุด แบบฝกทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา 9 ชุด จํานวนชุดละ 30 คะแนน 

สอบ (270) 
รอยละ 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

(80) 
รอยละ 

17 235 87.04 61 76.25 
18 232 85.93 70 87.5 
19 232 85.93 76 95 
20 232 85.93 74 92.5 
21 232 85.93 69 86.25 
22 233 86.30 68 85 
23 236 87.41 70 87.5 
24 235 87.04 74 92.5 
25 232 85.93 69 86.25 
26 224 82.96 61 76.25 
27 236 87.41 75 93.75 
28 234 86.67 74 92.5 
29 234 86.67 74 92.5 
30 233 86.30 76 95 
31 235 87.04 75 93.75 
32 234 86.67 73 91.25 
33 240 88.89 70 87.5 
34 239 88.52 78 97.5 
35 236 87.41 76 95 

เฉล่ียรอยละ 86.29  87.21 
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 86.29/87.21 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําที่ผานการทดลอง
หาประสิทธิภาพรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 86.29 และรอยละของคะแนน
เฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 87.21 แสดงวาแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.29/87.21 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 2. การศึกษาความสามารถในการอานสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา ซ่ึงความสามารถในการอานสะกดคํารายบุคคลและภาพรวม ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการศึกษาความสามารถในการอานสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู โดย

ใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนความสามารถการอาน
ออกเสียงสะกดคํา 

(20 คะแนน) 

คะแนนความสามารถการอาน
ออกเสียงประโยค 

(20 คะแนน) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 18 18 90 ดี 
2 14 14 70 พอใช 
3 18 17 87.5 ดี 
4 19 16 87.5 ดี 
5 16 18 85 ดี 
6 19 18 92.5 ดี 
7 18 18 90 ดี 
8 15 15 75 พอใช 
9 16 18 85 ดี 

10 17 17 85 ดี 
11 16 14 75 พอใช 
12 19 18 92.5 ดี 
13 18 19 92.5 ดี 
14 17 18 87.5 ดี 
15 18 18 90 ดี 
16 17 16 82.5 ดี 
17 16 15 77.5 พอใช 
18 18 16 85 ดี 
19 20 19 97.5 ดี 
20 19 18 92.5 ดี 
19 20 19 97.5 ดี 
20 19 18 92.5 ดี 
21 18 18 90 ดี 
22 17 17 85 ดี 
23 19 17 90 ดี 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนความสามารถการอาน
ออกเสียงสะกดคํา 

(20 คะแนน) 

คะแนนความสามารถการอาน
ออกเสียงประโยค 

(20 คะแนน) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

24 20 18 95 ดี 
25 19 16 87.5 ดี 
26 16 14 75 พอใช 
27 20 18 95 ดี 
28 19 19 95 ดี 
29 20 17 92.5 ดี 
30 20 19 97.5 ดี 
31 19 18 92.5 ดี 
32 18 17 87.5 ดี 
33 18 18 90 ดี 
34 20 19 97.5 ดี 
35 19 19 95 ดี 
รวม 630 604 3085 - 

คาเฉล่ียโดยรวม 88.14 ดี 
 
 จากตาราง 2 ผลการศึกษาความสามารถในการอานสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ 80 โดยภาพรวม อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดี มีคาเฉล่ียรอยละ 88.14 โดยอยูในระดับดี จํานวน 31 คน และอยูในระดับพอใช จํานวน 4 คน 
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 3. การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา ซ่ึงความสามารถในการเขียนสะกดคํารายบุคคลและภาพรวม ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู โดย

ใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนความสามารถ 
การเขียนคํา 
(20 คะแนน) 

คะแนนความสามารถ 
การเขียนประโยค 

(20 คะแนน) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 18 16 85 ดี 
2 13 13 65 พอใช 
3 18 16 85 ดี 
4 18 17 87.5 ดี 
5 17 16 82.5 ดี 
6 16 17 82.5 ดี 
7 18 16 85 ดี 
8 16 14 75 พอใช 
9 18 18 90 ดี 

10 16 18 85 ดี 
11 15 14 72.5 พอใช 
12 19 16 87.5 ดี 
13 17 19 90 ดี 
14 18 16 85 ดี 
15 17 18 87.5 ดี 
16 17 17 85 ดี 
17 15 15 75 พอใช 
18 18 18 90 ดี 
19 19 18 92.5 ดี 
20 18 19 92.5 ดี 
21 17 16 82.5 ดี 
22 18 16 85 ดี 
23 16 18 85 ดี 
24 19 17 90 ดี 
25 17 17 85 ดี 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนความสามารถ 
การเขียนคํา 
(20 คะแนน) 

คะแนนความสามารถ 
การเขียนประโยค 

(20 คะแนน) 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

26 16 15 77.5 พอใช 
27 20 17 92.5 ดี 
28 18 18 90 ดี 
29 19 18 92.5 ดี 
30 18 19 92.5 ดี 
31 19 19 95 ดี 
32 20 18 95 ดี 
33 18 16 85 ดี 
34 20 19 97.5 ดี 
35 19 19 95 ดี 
รวม 615 593 3020 - 

คาเฉล่ียโดยรวม 86.28 ดี 
 
 จากตาราง 3 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1หลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ 80 โดยภาพรวม อยูในเกณฑ
คุณภาพระดับดี มีคาเฉล่ียรอยละ 86.28 โดยอยูในระดับดี จํานวน 31 คน และอยูในระดับพอใช จํานวน 4 คน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอานและเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของ การ
วิจัย ดังนี้ 
  1. การสรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในแบบ
ฝกทักษะแตละเลมประกอบดวย คําช้ีแจง สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
แบบฝกทักษะระหวางเรียนแตละแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.29/87.21 ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑประสิทธิภาพคือ 80/80 และเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบฝกทักษะการอานและเขียน
สะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดมีการจัดทําขึ้นอยางเปนระบบโดยไดศึกษาจาก
หลักสูตร คูมือ เนื้อหา เทคนิควิธีการจากเอกสารที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางสําหรับจัดทําแบบฝก ไดรับการตรวจสอบ
แกไขขอบกพรอง ผานการตรวจสอบประเมินความถูกตองจากผูเช่ียวชาญ และไดผานการทดลองใชกับนักเรียน เพื่อ
นําผลการทดลองมาปรับปรุงแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ ละมุน  จันทรแปน (2553: 6-7) เร่ือง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียนแจกลูกสะกดคํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียนแจกลูก
สะกดคํา มีประสิทธิภาพ 84.04/87.37 สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพปภา  เชิดชู (2559: 5) เร่ือง 
ผลของการใชแบบฝก เร่ือง มาตราตัวสะกดแมกนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเร่ืองมาตราตัวสะกดแมกน มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
84.3/86.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว การที่แบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  2. การศึกษาความสามารถในการอานสะกดคําของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา จากผลการทดลองพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความสามารถในการอานสะกดคําหลังจากการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอาน
และเขียนสะกดคําผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 88.14 อยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดฝกการ
คิด การทบทวน ฝกปฏิบัติดานอานดวยตนเอง แบบฝกการอานและเขียนสะกดคํามีคุณภาพ มีรูปเลมที่สวยงาม 
ตัวหนังสือ มีขนาดที่พอเหมาะ มีภาพประกอบ ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาที่งายขึ้น ดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
กระตุนความอยากรูอยากเรียนของผูเรียน ทําใหผูเรียนสนใจต้ังใจเรียน มีสมาธิในการเรียนมากย่ิงขึ้นนักเรียนสามารถ
อานไดอยางถูกตองตามหลักภาษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของไพวรรณ  ชาติผา (2556: บทคัดยอ) เร่ือง การ
พัฒนาการอานและการเขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตราโดยใชแบบฝก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใชแบบฝกการอานและการ
เขียนคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา มีคาเฉล่ียรอยละ 80.33 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 
  3. การศึกษาความสามารถในเขียนสะกดคําของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานและเขียนสะกดคํา จากผลการทดลองพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีมีความสามารถในการเขียนสะกดคําหลังจากการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานและเขียนสะกดคํา ผานเกณฑรอยละ 80 มีคาเฉล่ียรอยละ 86.28 อยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา เปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนได
ฝกการคิด การทบทวนฝกปฏิบัติดานการเขียนดวยตนเอง แบบฝกการอานและเขียนสะกดคํามีคุณภาพ มีรูปเลม
สวยงาม ตัวหนังสือมีขนาดที่พอเหมาะ มีภาพประกอบ ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาที่งายขึ้น ดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน กระตุนความอยากรูอยากเรียนของผูเรียน อีกทั้งผูเรียนสนใจต้ังใจเรียน มีสมาธิในการเรียนมากย่ิงขึ้น นักเรียน
สามารถเขียนไดอยางถูกตองตามอักขรวิธ ีและหลักภาษาไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ  ศรีพยาต (2553: 
6) เร่ือง การพัฒนาชุดแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการ
เขียนสะกดคําสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวา รอย
ละ 80 ตามเกณฑที่ต้ังไว 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาใน คร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ครูที่สนใจในการสรางแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา ควรศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาที่
จะใชใหละเอียด เพื่อที่จะไดใชกําหนดเนื้อหาการเรียนการสอน รูปแบบของแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคํา 
สีสัน รูปภาพ ขนาดตัวอักษร ใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน 
  2. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูเก่ียวของ ควรสนับสนุนใหความรูแกครูผูสอนไดพัฒนาความรู
เก่ียวกับแบบฝกทักษะ เพื่อใหนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
  ครูควรพัฒนาแบบฝกทักษะในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในทุกหนทุกแหงนอกจากหองเรียน ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีทักษะในการอานและเขียนสะกดคํา สามารถอานและเขียนสะกดคําไดอยางถูกตองตาม 
หลักภาษา 
 2. ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ไดแนวทางในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนสะกดคําใหมี
ประสิทธิภาพนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
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NBUE096: การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชา ดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและประเภทของ
วงดนตรีไทยสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
ชาคริยา  ประชานิยม 1   ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและ
ประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ในภาคเรียนที ่2 ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก หนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาดนตรีไทย แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน เวลา 20 ช่ัวโมง เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความรูความเขาใจ เปนขอสอบเลือกตอบ มีคาความเช่ือม่ัน ที่ .89 2) ความสามารถ
ในการปฏิบัติ มีเกณฑการปฏิบัติ ดังนี้ ดานความถูกตองในการบรรเลง ดานความมีสุนทรียรสของเสียงดนตรี ดาน
บุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบรรเลงรวมวง มีคาความเช่ือม่ัน .87 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ 
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบท ี(t-test Dependent Sample) 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” มีประสิทธิภาพ 81.46 /84.87 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จากการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ดานความรูความ
เขาใจ โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 25.33) มีนักเรียนจํานวน 23 คน มีคุณภาพดีมาก คิดรอยละ 76.66 และ
ดานความสามารถในการปฏิบัติ โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 25.20) มีนักเรียนจํานวน 16 คน มีคุณภาพดี
มาก คิดรอยละ 53.33 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย ดานความรูความเขาใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ภายหลังจากการใชหนังสืออานสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: หนังสืออานเพิ่มเติม, เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to create a supplementary book on Thai music, musical 
instruments and types of Thai bands. For Mathayom 1 students, Bang Pa-in “Rachanukroh 1” School is 
the sample. Mathayom 1 students in Bang Pa-in “Rachanukroh 1” School under the Office of Ayutthaya 
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Secondary Education Area. In the second semester of the academic year 2560, 30 persons. Read more 
Thai Music there are 5 types of learning plans for learning achievement: 1. Understanding. 2. Ability to 
practice. Analyze data using computer program. Statistics used in basic statistical analysis were 
percentage, mean, standard deviation the statistics used to analyze the quality of tools are the accuracy. 
Finding Difficulty Discrimination Finding Confidence the statistic for the hypothesis test is the 
performance analysis of the 80/80 additional reading book to compare the ability to comprehend the 
lesson. Before and after learning in the same t-test Dependent Sample. 
 The research found that 
 1. Efficiency of reading books on Thai musical instruments and types of Thai bands. For 
Mathayom 1 students, Bang Pa-in “Rachanukroh 1” School has an efficiency of 81.46 / 84.87. 
 2. Academic achievement on the subject. Thai musical instrument and Thai band type For 
Mathayom 1 students Bang Pa-in “Rachanukroh 1” School by studying using the book Read More 
Overall, the quality was good (23 students were very good at 76.66%) and on the performance aspects in 
the overall were at the excellent level (25.20) . There were 16 students in the excellent level 53.33%. 
 3.  Achievement Thai Music, Instruments and Thai Band Type. Knowledge of Mathayom 1 
students, Bang Pa-in “Rachanukroh 1” School after using the book. After the study, the statistical 
significance at the .05 level 
 
Keywords: Further reading, Music and musical instruments of the band Thailand, Mathayom 1, Thailand's 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวไดอยาง
รูเทาทันการเปล่ียนแปลง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 จึง
กําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การ
สรางบุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ.2545 , 6-13) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวหมวด 4 มาตรา 22 ที่ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษา ตองยึด
หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2542) จึงใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน ตองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการจัด
กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีวิจารณญาณ สามารถนําความคิดสรางสรรค 
ไปปรับเปล่ียนวิธีการในการแกปญหา กลาตัดสินใจ มีความม่ันใจในตนเอง มีการยอมรับผูอื่น สามารถอยูในสังคม
อยางฉลาดและเปนสุข (อํารุง  จันทวานิช. 2541: 2-12) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปนสาระการเรียนรูและสวนที่เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ
สวนที่เปนสาระการเรียนรูแบงเปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน (บังคับ) และสาระการเรียนรูเพิ่มเติม (เลือก) กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะเปนสาระการเรียนรู พื้นฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหเรียน
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ทุกระดับ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มี
สุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง อันเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได กลุมสาระศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบไปดวย 3 สาระ คือ สาระที่ 1 ทัศนศิลป สาระที่ 2 ดนตรี สาระที่ 3 นาฏศิลป สาระดนตรีเปนสาระที่ 2 ที่ได
กําหนดมาตรฐานที่เปนองคความรูที่จะนําไปสูประสิทธิภาพในการเรียนดนตรี ประกอบดวย 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน 
ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก 
ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวาง
ดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา
ไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระดนตรีที่ผานมา ครูผูสอนมักจะเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎ ี
เพื่อใหเด็กมีประสบการณในการปฏิบัติเปนสวนใหญ ในสวนของภาคความรู ครูมักจะใชวิธีการบรรยาย และใชภาพ
เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน สงผลใหผูเรียนไดรับความรูเฉพาะในช่ัวโมงเรียนเทานั้น จึงทําใหเกิดปญหาวา 
ครูผูสอนอาจจะมองขามเนื้อหาภาคความรู ทําใหผูเรียนขาดแหลงความรูที่จะศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยังไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงอาจกลาวไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนในสวน
ภาคความรูดังกลาว ยังไมอาจสนองตอบความมุงหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนให
ผูเรียนรูจักคิด รูจักแสวงหาคําตอบดวยตนเองใหมากที่สุด จากแหลงศึกษาคนควาหรือแหลงความรูที่หลากหลายจน
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวันเทาที่ควร แหลงความรู
ที่มีความเหมาะสมสําหรับเด็กในระดับประถมศึกษา คือหนังสืออานเพิ่มเติม ดังที่ บุษกร  มหาวงศ (2542) ไดกลาวไว
วา โดยธรรมชาติแลวผูเรียนมีความอยากรู อยากเห็น อยากทราบเร่ืองราวตางๆ นอกจากการถามพอแม ครูและผู
ใกลชิดแลว หนังสือยังเปนส่ิงที่สามารถใหคําตอบไดดี ซ่ึงสอดคลองกับ หทัย  ตันหยง (2529: คํานํา) กลาววา หนังสือ
นับเปนปจจัยในการพัฒนาเด็กไทย เปนส่ือการเรียนรูเพียงอยางเดียวที่ใกลตัว 
 การอานเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานทําใหเกิด
การพัฒนาดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคานิยมตางๆ รวมทั้งชวยในการเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินชีวิต พัฒนาไปสูส่ิงที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางย่ิง ซ่ึงในป 2549 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นความสําคัญของการอาน จึงไดประกาศเจตนารมณ
ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม บูรณาการองคความรูตางๆ ที่เก้ือกูลสงเสริมการเรียนรู โดยใช
กระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียน การอานหนังสือนับเปนการ
พัฒนาตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม หนังสือเปนส่ือ
สําคัญในการเรียนรู การอานหนังสือชวยใหนักเรียนที่เรียนออนไดมีความรูทันเพื่อน และยังเสริมความรูของนักเรียน
เกงใหมีความรูกวางขวางย่ิงขึ้น นักเรียนจึงควรไดเรียนรู ศึกษาจากหนังสือเรียนและหนังสืออานเพิ่มเติมหลายเลม 
ดังนั้นหนังสืออานเพิ่มเติมจึงมีบทบาทสําคัญในการสอน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549) 
 จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับหนังสืออานเพิ่มเติมที่ผานมา จึงไดมีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกลวิธีในการ
เขียนในรูปแบบรอยแกวเปนหลัก เพราะหนังสืออานเพิ่มเติม นับวาเปนส่ือการเรียนรูที่ดี ซ่ึงสามารถใหความรูดาน
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ขอเท็จจริงในเนื้อหาที่เปนภาคความรูของดนตรีไทย ไดแก ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดนตรีไทย , ประวัติความเปนมา
ของดนตรีไทย, เคร่ืองดนตรีไทย,ประเภทของวงดนตรีไทย เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถเปนแหลงการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง จนสามารถนําความรูและประสบการณที่
ไดรับจากการอานไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางสมบูรณ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภท
ของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนจากการใชหนังสือ
อานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. หนังสืออานเพิ่มเติม วิชา ดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนดไว 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 จากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย อยูในระดับดีมาก ตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอยละ 80 ของนักเรียน 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภายหลังเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีไทยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที ่.05 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรี ดีขึ้น 
 2. ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพในการเปนส่ือชวยปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียน และชวยเพิ่มพูนความรู
เร่ืองราวเก่ียวกับดนตรีไทย อันเปนเอกลักษณของชาติไทย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหน ภาคภูมิใจ 
ในดนตรีไทย และสามารถเผยแพรสูชุมชนโลกอยางภาคภูมิใจ 
 3. ไดแนวทางสําหรับใหครูผูสอนไดจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมในเร่ืองอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 
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กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาดนตรีไทย หมายถึง การกําหนดหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเสริมเนื้อหาความรูใน
หลักสูตร มีวัตถุประสงค ใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยมีเนื้อหาที่เหมาะผสมกับวัยและความสามารถใน
การอานของแตละบุคคล โดยในที่นี้ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับประเภทของวงดนตรีไทยและการบรรเลง
ของวงดนตรีไทย ซ่ึงสอดคลองกับสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาดนตรีไทย ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 สาระการเรียนรูศิลปะดนตรี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดทําขึ้นใหนักเรียนอานศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหมีความรูความเขาใจใน เร่ืองดนตรีไทยไดอยาง ลึกซ้ึงชัดเจนขึ้นดวย 
 ประสิทธิภาพของหนงัสืออานเพ่ิมเติม หมายถึง คุณภาพของบทเรียน ที่บรรลุจุดประสงคการเรียนรูตาม
เกณฑที่กําหนดไว 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทําแบบทดสอบขณะศึกษาหนังสืออานเพิ่มเติมคิดเปน 
รอยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียที่ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังจากศึกษาหนังสืออานเพิ่มเติมคิดเปน
รอยละ 80 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เครื่องดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย หมายถึง ความรู
ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชาดนตรีไทย เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เคร่ือง
ดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย ซ่ึงไดจากการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออานเพิ่มเติมประกอบการจัดการเรียนการสอน 
เปนการจัดความรูความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาดนตรีไทยที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

หนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง 
เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 

ประสิทธิภาพหนังสืออานเพิ่มเติม วิชา
ดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีและ
ประเภทของวงดนตรีไทย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย 
เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของ
วงดนตรีไทย แบงเปน 2 ดาน 
1. ดานความรูความเขาใจ 
2. ดานความสามารถในการปฏิบัติ 
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 ความรูความเขาใจเรื่อง เครื่องดนตรีและประเภทของวงดนตรไีทย หมายถึง ความรูความเขาใจของ
นักเรียนในเร่ือง ประวัติความเปนมาของดนตรีไทย ,ระบุประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย, วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรี, จัด
ประเภทเคร่ืองดนตรีไทย ,บอกวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย,อานและ เขียน โนต ดนตรีไทยได 
 ความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หมายถึง ความสามารถของนักเรียนแตละคนในการเลน
เคร่ืองดนตรีแตละประเภท ดีด สี ตี เปา ที่ตนเองถนัดจากโนตเพลงที่กําหนดให คนละ 1 เพลง พิจารณาความสามารถ
ตามเกณฑที่กําหนด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 320 คน โดยแตละ
หองเรียนมีลักษณะเหมือนกัน คือ จํานวนนักเรียนในแตละหองใกลเคียงกัน ความรูความสามารถของผูเรียนเทาเทียมกัน 
  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่2 
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไดมาจากการ
สุมแบบกลุมอยางงาย (Cluster Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 1 หองเรียน จํานวน 30 คน 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของ 
วงดนตรีไทย 
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
    3.2.1 ประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม 
    3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 
 
เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 1. หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยหนังสืออานเพิ่มเติมประกอบดวย หนาปก, คํานํา,สารบัญ,คําช้ีแจงการใชหนังสืออานเพิ่มเติม
สําหรับครู, คําช้ีแจงการใชหนังสืออานเพิ่มเติมสําหรับนักเรียน,เนื้อเร่ือง (ประกอบดวย) เร่ืองที่ 1 ประวัติความเปนมา
ของดนตรีไทย, เร่ืองที่ 2 ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย, เร่ืองที่ 3 ประเภทวงดนตรีไทย, เร่ืองที่ 4 การปฏิบัติเคร่ืองดนตรี
ไทย, เร่ืองที่ 5 การบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย, แบบทดสอบกอนเรียน, เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน, ใบงานเสริมความรู,
แบบทดสอบหลังเรียน, เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน, บรรณานุกรม 
 2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใช การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภท
ของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีแผนทั้งหมด 5 แผน ประกอบดวย เร่ือง 1 เร่ือง ประวัติ
ความเปนมาดนตรีไทย เร่ือง 2 เร่ือง ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย เร่ือง 3 เร่ือง ประเภทของวงดนตรีไทย เร่ือง 4 เร่ือง 
การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย เร่ือง 5 เร่ือง การบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 
 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเภทของวงดนตรีไทยและการบรรเลงวงดนตรีไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
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  3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานความรูความเขาใจ ผานการตรวจพิจารณาความเหมาะสมโดยวัด
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และทําการคํานวณคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ และหาคาความ
เช่ือม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชวิธีการของ โลเวท (Lovett) โดยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 3 คน 
  3.2 แบบประเมิน ความสามารถในการปฏิบัติ ผานการตรวจพิจารณาความเหมาะสมโดยวัดคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 3 คน 
 
การทดลอง 
 1. หนังสืออานเพิ่มเติมวิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 
  1.1 ขั้นทดลองรายบุคคล นําหนังสือที่ไดปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จํานวน 3 คนโดย
ช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการอานหนังสือ ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการอานและการซักถามความเขาใจเนื้อเร่ืองโดยให
นักเรียนตอบคําถามจากเนื้อหา ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลเก็บไว แลวนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข 
  1.2 ขั้นทดลองกลุมเล็ก นําหนังสือที่ผานการทดลองคร้ังที่ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จํานวน 15 คน ทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและทําแบบฝกหัดระหวางเรียนและทําแบบทดสอบหลังเรียน 
  1.3 ขั้นทดลองภาคสนาม นําหนังสือที่ผานการทดลองคร้ังที่ 2 และปรับปรุงอีกคร้ังแลวนําไปสอน
นักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้น นําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติมตามเกณฑ 80/80 
 2. นําหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้น มาใชประกอบการเรียนการสอน โดยมีแผนทั้งหมด 5 แผน 
ประกอบดวย เร่ือง 1 เร่ือง ประวัติความเปนมาดนตรีไทย เร่ือง 2 เร่ือง ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย เร่ือง 3 เร่ือง ประเภท
ของวงดนตรีไทย เร่ือง 4 เร่ือง การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย เร่ือง 5 เร่ือง การบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย ภายใน 20 ช่ัวโมง 
 3. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ประเภทของวงดนตรีไทยและการบรรเลงวงดนตรีไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 แบงออกเปน 2 ประเภท คือ วัดดานความรูความเขาใจ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ ใชแบบฝกหัดจากเนื้อหา
ในหนังสืออานเพิ่มเติมเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ วัดตรงตามจุดประสงค เปนเกณฑในการประเมิน 
และวัดดานความสามารถในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี จากการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีที่ดนตรีถนัด1 ชนิด โดยใหบรรเลง
เพลง มอญดูดาว ซ่ึงเปนเพลงที่กําหนดให ใชเกณฑการประเมินการปฏิบัติเปนเกณฑ 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 สถิติรอยละ (Percentage) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 122) 

   สูตร FP = ×100
N

 

   เม่ือ P แทน รอยละ 
    F แทน ความถ่ีที่ตองการ 
    N แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
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  1.2 คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (ลัดดาวัลย  เพชรโรจน; และคณะ. 2550: 26) 

   สูตร X
X = 

n
∑  

   เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
    ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน จํานวนขอมูล 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร ดัชนี
ความสอดคลอง IOC (สมนึก  ภัทธิยธนี. 2551: 221) 

   สูตร R
IOC = 

N
∑  

   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือระหวางขอสอบกับ
จุดประสงค 
    ΣR แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทั้งหมด 
    N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  2.2 การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร p  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 97) ดังนี้ 

   สูตร RP = 
N

 

   เม่ือ p แทน ระดับความยากของแบบทดสอบ 
    R แทน จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 
    N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  2.3 หาคาความเช่ือม่ันของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คํานวณจากสูตร KR-20 ของ
คูเดอร ริชารดสัน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 112) 

   สูตร tt 2

pqNR  = 1-
N-1 st

       

∑  

   เม่ือ Rtt แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
    N แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
    s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
    p แทน สัดสวนของคนทําถูกแตละขอ 
    q แทน สัดสวนของคนทําผิดแตละขอ 
  2.4 การหาคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร Brennan  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 105) ดังนี้ 

   สูตร 
1 2

U LB = -
N N
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   เม่ือ B แทน คาอํานาจจําแนก 
    U แทน จํานวนผูรอบรู หรือสอบผานเกณฑที่ตอบถูก 
    L แทน จํานวนผูไมรอบรู หรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถูก 
    N1 แทน จํานวนผูรอบรู หรือสอบผานเกณฑ 
 3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภท
ของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 103) ดังนี้ 

   สูตร 1

Χ
Ν

E  = ×100
A

 
 
 

∑
 

   เม่ือ E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    ΣX หมายถึง คะแนนรวมของกระบวนการระหวางเรียน 
    A หมายถึง คะแนนเต็มของกระบวนการระหวางเรียน 
    N หมายถึง จํานวนผูเรียน 

   สูตร 2

F
Ν

E  = ×100
Β

 
 
 

∑
 

   เม่ือ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
    ΣF หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
    B หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
    N หมายถึง จํานวนผูเรียน 
  3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบความสามารถความเขาใจในบทเรียน กอนเรียน
และหลังเรียนภายในกลุมเดียวกัน โดยใช t-test แบบ Dependent Sample 

   สูตร 
( )22

D
t = 

N D - D
N-1

∑
∑ ∑

 

   เม่ือ t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
    D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
    N แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 
    ΣD แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคลระหวาง
คะแนนที่ไดรับการทดสอบกอนเรียน 
    ΣD2 แทน ผลรวมของกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล
ระหวางคะแนนที่ไดรับการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ดนตรีไทยแลประเภทของวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
  การวิเคราะหประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ดนตรีไทยแลประเภทของวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ที่ใชการวิเคราะหประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1) และผลลัพธ (E2) จากขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดผลการวิเคราะห
ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง ดนตรีไทยแลประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ในภาพรวมและแยกเปนรายเลม 
 

เร่ือง n คะแนนเต็ม 
ผลจากภายหลังเรียน 

คะแนน 
ราย X  S.D. รอยละ 

1. ประวัติความเปนมาดนตรีไทย 30 10 240 8.00 0.59 80.00 
2. ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย 30 10 242 8.06 0.87 80.67 
3. ประเภทของวงดนตรีไทย 
4. การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไทย 
5. การบํารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย 

30 
30 
30 

10 
10 
10 

249 
247 
244 

8.30 
8.23 
8.13 

0.75 
0.68 
0.78 

83.00 
82.33 
81.33 

รวม 30 50 244.40 8.14 0.73 81.46 
ภายหลังการใชหนังสืออานเพิ่มเติม 30 30 254.60 8.49 0.54 84.87 
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.46/84.87 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของ
วงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ที่ผานการทดลองหา
ประสิทธิภาพรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 81.46 และรอยละของคะแนนเฉล่ีย
การทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 84.87 แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวง
ดนตรีไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.46/84.87 ปรากฏวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 
 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จากการใชหนังสืออานเพิ่มเติมดนตรีไทย 
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ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจ ของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย 
เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประ เภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชา-
นุเคราะห ๑” 

 
เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน รอยละ X  S.D. 
90-100 ดีมาก 25-30 23 76.66 26.13 1.13 
75-89 ดี 19-24   7 23.34 22.71 0.99 
60-74 ปานกลาง 13-18 - - - - 
50-59 ปรับปรุง 7-12 - - - - 
0-49 ตํ่ากวาเกณฑ 0-6 - - - - 
รวม ดีมาก  30 100 25.33 1.83 

 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดานความรูความเขาใจ จากการเรียนโดยใช
หนังสืออานเพิ่มเติม โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 25.33) มีนักเรียนจํานวน 23 คน มีคุณภาพดีมาก คิดรอย
ละ 76.66 
 
ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย ของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออาน

เพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประ เภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 
เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน รอยละ X  S.D. 
90-100 
75-89 

ดีมาก 
ดี 

25-30 
19-24 

16 
14 

53.33 
46.67 

26.88 
23.31 

1.13 
0.99 

60-74 ปานกลาง 13-18 - - - - 
50-59 ปรับปรุง 7-12 - - - - 
0-49 ตํ่ากวาเกณฑ 0-6 - - - - 
รวม ดีมาก  30 100 25.33 1.83 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติ เร่ือง ดนตรีไทยและประ เภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จากการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก (มี
นักเรียนจํานวน 16 คน มีคุณภาพดีมาก คิดรอยละ 53.33 
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 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทยสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนจากการใชหนังสือ
อานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เร่ืองเคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 

ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จากหนังสืออานเพิ่มเติมระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน 

 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D. df t Sig. 
กอนเรียน 30 30 17.23 3.00 29 14.06 .00 
หลังเรียน 30 30 25.33 1.83 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทของวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ภายหลังจากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม 
หลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและ
ประเภทวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการจัดการเรียนรู โดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม ผลการ 
วิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ือง เคร่ืองดนตรีและประเภทวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 81.46/84.87 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เปนเพราะสืบเนื่องจาก 
   1.1 ดานการวางแผนการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและ
ประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนที่จะลงมือเขียนผูรายงานไดเตรียมการวางแผนไว
ลวงหนาอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหผลงานออกมามีคุณภาพ มีระบบ มีความถูกตอง ใหประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับความคิดเห็นของ จินตนา  ใบกาซูยี (ม.ป.ป.: 146-148) ที่กลาววา ขั้นตอนของการวางแผนการเขียน
หนังสือสําหรับเด็ก คือ สํารวจแรงบันดาลใจในการเขียนวาตองการเขียนหนังสือเพียงใด เพื่ออะไร และศึกษาลักษณะ
ของหนังสือวาเปนอยางไร เชน ศึกษาในดานจุดประสงค เนื้อหา สํานวนภาษา แนวการเขียน โครงเร่ือง ขนาดรูปเลม 
และศึกษาองคประกอบในการเขียนหนังสือวามีอะไรบางใหชัดเจน เพื่อใหเกิดแนวรูปลักษณมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามที่ 
สุวิทย  มูลคํา และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550: 87) ที่กลาวถึงการทําหนังสืออานเพิ่มเติม ตองเร่ิมต้ังแตขั้นศึกษา
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หาความรู กําหนดเร่ือง เขียนโครงเร่ืองต้ังช่ือเร่ือง เขียนขั้นตอนของเนื้อเร่ือง แลวนํามาจัดทําตนฉบับ ทดลองใช แกไข 
จัดทําเปนรูปเลม 
   1.2 ดานเนื้อหา การที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดความรู และทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตามเกณฑที่ต้ังไวนั้น เนื่องจากหนังสืออานเพิ่มเติม ที่สรางขึ้นเปนหนังสือที่มีเนื้อหาเปนเร่ือง
ใกลตัว ซ่ึงนักเรียนเคยมีประสบการณพื้นฐาน ที่เคยพบเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นมากอนทําใหนักเรียนอาน
แลวไดรับความรู ความเขาใจ ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ เทียมจันทร  ศรีสังข (2542) ที่กลาววา เนื้อหาของ
หนังสืออานเพิ่มเติมตองสอดคลองกับหลักสูตร ซ่ึงอาจจะเปนสวนใดสวนหนึ่งของหลักสูตร และสามารถสงเสริมให
เด็กรักการอาน เนื้อหาที่ดีมีความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญาของเด็ก 
   1.3 ดานรูปเลมของหนังสือ มีขนาดรูปเลมเหมาะสม กะทัดรัด สวยงาม แข็งแรงทนทานจับถือ
สะดวกเปดอานไดงาย ปกและช่ือเร่ืองนาสนใจ การต้ังช่ือเร่ืองสอดคลองกับเคาโครง เนื้อหาของหนังสือ ภาษาที่ใชใน
การเขียนหนังสือ เปนภาษาที่งาย มีความชัดเจน อานแลวเขาใจงาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีภาพประกอบที่สวยงาม 
นาสนใจ มีความเหมาะสมสอดคลองกับเร่ืองราวในหนังสือ ซ่ึงสอดคลองกับ สุคนธ  สินธพานนท (2551: 139) ที่กลาววา
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม ส่ิงที่ควรคํานึงถึง คือคุณภาพในการเขียน และคุณภาพทางกายภาพของหนังสือ คุณภาพ
ทางกายภาพของหนังสือนั้นควรคํานึงถึง ตัวอักษร ภาพสวยงามดึงดูดความสนใจ การจัดหนา รูปเลม ใชหลัก
จิตวิทยาเหมาะสมกับวัยของผูอาน และใชหลักการทางศิลปะดวย 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยหนังสืออานอานเพิ่มเติมประกอบการเรียน
การสอน เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการเรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก (มีนักเรียน จํานวน 23 คน มี
คุณภาพดีมาก คิดรอยละ 76.66 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยรวมมีคุณภาพระดับดีมาก ( X = 25.33) ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมอยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะ 
หนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นมีการอานงาย มีการแยกในสวนของเนื้อหาและรูปภาพประกอบที่เหมาะสม อีกทั้ง
เนื้อหาในหนังสืออิงจากหลักสูตร เปนการใสเนื้อหาความรูเพิ่มเติม ทําใหผูเรียนเขาใจและเห็นภาพตางๆ มากขึ้น ใน
เนื้อหาความรูที่เรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุวิทย มูลคํา และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 53-54) 
ลักษณะการเขียนหนังสืออานเพิ่มเติมจะตองเขียนโดยใหมีเนื้อหาสาระอิงหลักสูตร และเปนหนังสือที่ชวยใหการเรียน
การสอนเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร หรือชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองตามความ
เหมาะสมแกวัยและความสามารถในการอานของแตละบุคคล 
  3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรี
ไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หลังจากการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน หลังจากการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่
ผูรายงานสรางขึ้น ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อาจเปนเพราะการสรางเนื้อหาในหนังสืออาน
เพิ่มเติมที่มีวัตถุประสงคที่เช่ือมโยงกัน มีจุดเนนที่สําคัญที่เปนประโยชน ในการผูกเร่ืองที่สนุก ไดมีการเรียบเรียง
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ถอยคําที่สละสลวยชวนอาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุคนธ  สินธพานนท (2551: 43-47) ไดสรุป หลักเกณฑใน
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมควรคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพในการเขียน และคุณภาพทางกายภาพของหนังสือ กลาวคือ 
ในเร่ืองคุณภาพของการเขียนจะเนนถึงเนื้อหาสาระที่ถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคมีความเช่ือมโยงกัน มีจุดเนนที่
สําคัญที่เปนประโยชน มีการผูกเร่ืองที่สนุก การเรียบเรียงดวยถอยคําสละสลวยชวนอาน สําหรับคุณภาพทางกายภาพ
ของหนังสือนั้นควรคํานึงถึงตัวอักษร ภาพสวยงามดึงดูดความสนใจ การจัดหนา รูปเลม ใชหลักจิตวิทยาเหมาะสมกับ
วัยของผูอาน และใชหลักการทางศิลปะเขา มาในการสรางหนังสือ ทั้งนี้เพื่อใหหนังสือมีคุณคาสําหรับการอาน และ
ลําดับขั้นของการเขียนวัตถุประสงคเปนส่ิงที่สําคัญที่ทําใหสามารถเช่ือมโยงความรูใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น ดังทฤษฎี
ของ บลูม (Bloom. 1956: 21) ใหลําดับขั้นของความรูที่ใชในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิด
ไว 6 ขั้น คือ 1) ความรู ความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การวิเคราะห 5) การสังเคราะห 6) การประเมินคา 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรมล  บุญรักษา (2554) ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลการใชหนังสืออานหนังสือ
เพิ่มเติมสาระงานบานที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทาขาม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม
สาระงานบานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
ที่เรียนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติมสาระงานบาน มีเจตคติทางการเรียนอยูในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัชรี  เอ็นดูราษฏร (2555) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เปดประตูสูระยอง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดหวยโปง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการ 
วิจัยพบวาหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ือง เปดประตูสูระยอง มีประสิทธิภาพ 81.37/92.27 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
อานหนังสืออานเพิ่มเติม เร่ืองเปดประตูสูระยอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ทําใหเราทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสราง
หนังสืออานเพิ่มเติม วิชาดนตรีไทย เร่ืองเคร่ืองดนตรีไทยและประเภทของวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ดังนี ้
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรสงเสริมใหมีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมดนตรีไทย ใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีส่ือการเรียนรูที่
สําหรับศึกษา คนควาเร่ืองราวของดนตรีไทย และสงเสริมใหมีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมในวิชาอื่นๆ เพื่อใหเกิด
ความหลากหลายของเร่ืองราวในการจัดทําหนังสือ และใหเปนแหลงคนควาหาความรูสําหรับนักเรียน 
  2. เร่ืองที่นํามาสรางเปนหนังสืออานเพิ่มเติมดนตรีไทย ควรเปนเร่ืองที่อยูในความสนใจของนักเรียน 
ดังนั้น กอนการสรางหนังสือควรมีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการ และความสนใจของนักเรียนวามีแนวคิดอยางไร 
เพื่อความเหมาะสมในการจัดทําหนังสือใหเปนไปตามความตองการ ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
  3. ภาพประกอบในเนื้อเร่ืองควรเปนภาพที่สอดคลอง สวยงาม ชัดเจน ขนาดของภาพพอเหมาะกับ
หนากระดาษและควรเปนภาพที่สงเสริมความเขาใจใหกับผูอาน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมดนตรีไทย ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับในประเด็นอื่นๆ เชน เร่ือง ประวัติ
บุคคลสําคัญทางดานดนตรีไทย เพื่อใหมีหนังสืออานเพิ่มเติมที่หลากหลายมากขึ้น 
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  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของหนังสืออานเพิ่มเติมที่มีผลตอการพัฒนาความรูและการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก เพื่อศึกษาดูวาการอานหนังสือเพิ่มเติมชวยพัฒนานักเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตรไดอยางไร 
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NBUE097: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ 
อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) 
A STUDY ON THE LEARNNING ACHIEVEMENT ON WEB-PAGE MAKING BY TEXT EDITOR 
PROGRAM OF MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT NAKORNRAYONGWITTAYAKOM 
SCHOOL USING THE SOCIAL CONSTRUCTIVIST THEORY LEARNING MANAGEMENT 
 
ทวีลาภ  งามพึงพิศ 1   ผศ. ดร.สุนันท  ศลโกสุม 2 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม
เท็กซ อิดิเตอร (Text Editor)จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist 
Theory) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม  
(วัดโขดใต) จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษาที่ 2560 จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียน 35 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) จํานวน 10 แผน ทําการสอน 20 
ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจมีคาความเช่ือม่ัน .94 แบบวัดความสามารถในการใชโปรแกรม มีคาความ
เช่ือม่ัน .96 และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาท ี(t-test Dependent Samples) 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานความรูความเขาใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต โดยรวมอยูในระดับดี 
( Χ = 21.14)  
 2. ความสามารถในการสรางสรรคเว็บเพจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 2.57) และทุกดานของความสามารถอยูในระดับ 
ดีมาก 
 3. ความคิดเห็นตอวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 4.41) และทุกดานของเจตคติอยูในระดับดีมาก 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
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Abstract 
 The objectives of this research were to, study learning achievement of Mathayomsuksa 4 
students on web-page making by test editor program subject using the constructivist theory learning 
management, and compare their achievement with before learning in the second semester of 2017 
academic year. The experimental group consisted 1 classroom of Matthayomsuksa 4, totally 35 students 
at Nakornrayongwitayakom school. The tools used in this research composed of 10 instructional plans, 
used for 20 hours; cognitive test with a reliability of .94; competency ability evaluation form with reliability 
of .96; and opinion evaluation form. Statistics used in data analysis are percentage, Mean, Standard 
Deviation, and t-test dependent samples. 
 The results revealed on follows 
 1. The students’ learning achievement was at a “good” level ( Χ = 21.14) 
 2. The students’ creative ability on web-page making from learning through the social 
constructivist theory learning management was at a very good level ( Χ = 2.57), also found at a very 
good level in every aspect. 
 3. The students’ opinion on learning through the social constructivist theory learning 
management was at a very good level ( Χ = 4.41), also found at a very good level in every aspect. 
 4. The students’ learning achievement after learning through the social constructivist theory 
learning management was higher than before learning at .05 level of significance which correspond with 
the hypothesis. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เทคโนโลยีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตเพราะวิวัฒนาการเหลานั้นแทรกซึม อยูในทุกตารางการใชชีวิต
ของมนุษย เพราะมนุษยมีการพัฒนาคิดคนส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอัน มาก เทคโนโลยีได
เขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการส่ือสารผานคอมพิวเตอร (Computer Mediated 
Communication-CMC) ซ่ึงเปนการส่ือสารแบบสองทาง ทําใหผูใชสามารถติดตอกันได กลาวถึง อิทธิพลของเคร่ืองมือ
การส่ือสารที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการของมนุษยชาติ อารยธรรมยุคโลกาภิวัตน อารยธรรมของโลก โลกทั้งโลกจะ
เช่ือมตอกันดวย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพของสังคมจะเปล่ียนไปจากยุคอุตสาหกรรมเปนโลกยุคโลกาภิวัตน 
ซ่ึงแตกตางไปจากเดิมในรูปแบบของการติดตอระหวางมนุษยดวยกัน (อังสุมารินทร  ภูสีมวง. 2557: ออนไลน) 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการ
ดํารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุขการดํารงชีวิตและครอบครัวเปนสาระเก่ียวกับการทํางานในชีวิตประจําวันการ
ชวยเหลือตนเองครอบครัวและสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียงไมทําลายส่ิงแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิด
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ความม่ันใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถความถนัด และความสนใจของตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 180) 
 การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist) เปนการจัด การเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยจัดกระบวนการใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน สามารถสรางองคความรู 
ผูเรียนสราง (Construct) และการตระหนักรูในกระบวนการนั้น เปาหมาย การเรียนรูจะตองมาจากการปฏิบัติงานจริง 
ครูจะตองเปนตัวอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูให ผูเรียนเห็น ผูเรียนจะตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง 
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี ปฏิสัมพันธกับส่ือ วัสดุอุปกรณ ส่ิงของหรือขอมูลตางๆ ที่เปนของจริงและมีความ
สอดคลองกับ ความสนใจของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับ
ส่ิงนั้นๆ จึงเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น ดังนั้นความเขาใจเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดการจัดกระทํากับ
ขอมูล มิใชเกิดขึ้นงายๆ จากการไดรับขอมูลหรือมีขอมูลเพียงเทานั้น ผูเรียนเกิดการ เรียนรูอยางเขาใจจากการมี
โอกาสไดสรางความรูดวยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี. 2552: 94)  
 การจัดการเรียนรูในรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) โดยจะใชภาษา 
HTML (Hyper Text Markup Language) เปนภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมขอมูล ที่ใชแสดงผลบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตในลักษณะของขอความ รูปภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวตางๆ (อรวรรณ. 2558: ออนไลน) 
 ดังนั้น นักเรียนจะเปนผูสรางความรูดวยตนเองดวยวิธีตางๆ กัน โดยอาศัยประสบการณเดิมหรือโครงสราง 
ทางปญญาที่มีอยู มาสรางความรูจากความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจเดิม ที่มีมากอน มา
สรางเปนโครงสรางทางปญญา ซ่ึงเปนหนวยที่เล็กที่สุดของโครงสรางความรูในสมอง โดยความสนใจและแรงจูงใจ
ภายในเปนจุดเร่ิมตน ซ่ึงแรงจูงใจภายในก็คือความขัดแยงทางปญญา (Cognitive Conflict) ที่ทําใหเกิดกิจกรรมการ
ไตรตรองเพื่อขจัดความขัดแยงนั้น กิจกรรมการไตรตรองจะเร่ิมดวยสถานการณที่เปนปญหานาสงสัย ยุงยาก ซับซอน 
และจบลงดวยความชัดเจน เม่ือไดเผชิญกับงานหรือสถานการณที่เปนปญหาของตนเองหา วิธีแกปญหาดวยตัวของ
ผูเรียนเอง (สุมาลี  ชัยเจริญ; และคณะ. 2549: 11-16) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
(Social Constructivist) มาใชในการสอนวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม Text Editor เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการสรางสรรคช้ินงานเปนเว็บเพจ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text 
Editor) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) ระหวางกอนและหลัง จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social 
Constructivist Theory) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social 
Constructivist Theory) อยูในเกณฑดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรูความเขาใจในรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ 
อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสามารถสรางสรรคผลงานเปนเว็บเพจจากโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist 
Theory) อยูในเกณฑดี 
 4. ความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูในรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text 
Editor) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่4 ภายหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
(Social Constructivist Theory) อยูในระดับดี  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย เร่ือง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม
เท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) โดยจากการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theory) ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
ขั้นตอน จุดประสงค 

1. เตรียมความพรอม 
(ในช้ันเรียน) 

2. ขั้นกําหนดปญหา (บนเว็บ) 

3. ขั้นวางแผนแกปญหา  
(บนเว็บ) 

4. ขั้นตั้งสมมติฐาน (บนเว็บ) 

5. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล (บนเว็บ
และในหองเรียน) 
6. ขั้นวิเคราะหขอมูลและทดสอบ 

7. ขั้นสรปุผล (ในช้ันเรียน) 

8. ขั้นประเมินผล (ในช้ันเรียน) 

การสรางความสนใจและเตรยีมเครื่อง
คอมพิวเตอร 
ศึกษาปญหาจากสถานการณท่ีผูสอนนําเสนอ 

การวางแผนแกปญหาและหาสาเหตุของ
ปญหา เพ่ือวิเคราะห 

การคาดคะเนคําตอบของปญหาแตละบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอมูลและคนควาเพ่ิมเติม 

ทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีไดตั้งไว 

สรุปผลจากการทดลอง 

แลกเปล่ียนเรียนรูและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิใ์นการเรียนการสรางเว็บ
เพจดวย Text Editor 
1. ความรูความเขาใจในการสรางเว็บ
เพจ 
2. ความสามารถในการสรางสรรค
ผลงานเปนเว็บเพจ 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 

(Social Constructivist) 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง การมุงพัฒนา
นักเรียนไดมีโอกาสไดสรางความรูดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมไดบูรณาการจัดการเรียนการสอน ให
นักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาที่สัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียนและสอดคลองกับชีวิตประจําวัน นักเรียนได
แกปญหาเปนรายบุคคลดวยวิธีที่หลากหลาย เนื่องจากขอมูลความรูที่มีอยูเดิมไมเพียงพอหรือไมสอดคลองกับปญหา
ที่ไดรับ ทําใหเกิดการพิจารณาไตรตรองหาขอมูลมาเพิ่มเติม โดยการอธิบาย ถกเถียงแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน 
โดยการจัดสถานการณใหเกิดการสรางความรูนี้ ทําใหนักเรียนไดนําความรูเดิมมาเช่ือมโยงกับความรูใหม มีโอกาส
สรางความรูดวยตนเองจึงเปนความรูที่มีความหมายสําหรับนักเรียน ครูผูสอนเปนเพียงผูกระตุนใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการคิดคนเพื่อใหเกิดการเรียนรู อํานวยความสะดวก ชวยเหลือช้ีแนะและตรวจสอบความคิดของ
นักเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สังเคราะหขึ้นมีองคประกอบ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) 
หมายถึง ผลการเรียนรูวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ดานความรู ความเขาใจ ใน
ทฤษฎีการทําเว็บเพจไดและความสามารถในการสรางสรรคผลงานเปนเว็บเพจ 
 ความรูความเขาใจในการทําเว็บเพจ หมายถึง ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการของการสรางเว็บเพจ
ดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) อธิบายหลักการทํางานและหลักการออกแบบเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ 
อิดิเตอร (Text Editor) สามารถนําความรูการสรางเว็บไปใชประโยชนและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อธิบายการ
กระบวนการสรางเว็บเพจ ไดอยางเหมาะสม  
 ความสามารถสรางสรรคผลงานเปนเว็บเพจ หมายถึง ผูเรียนสามารถจัดทําผลงานเปนเว็บเพจไดตาม
หลักการสรางเว็บเพจ โดยเลือกใชเคร่ืองมือไดอยางเหมาะสมจนเกิดช้ินงานที่เปนแนวคิดของตนเองในการส่ิงใหมๆ  
ที่มีคุณคา โดยส่ิงใหมที่เกิดขึ้นอาจมีการอางถึงบุคคลผูสรางสรรค หรือสังคมหรือขอบเขตภายในที่ไดสรางสรรคส่ิง
แปลกใหมขึ้นมา ซ่ึงการวัดคุณคาดังกลาวอาจใชไดหลายวิธ ี
 ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หมายถึง ชอบหรือไม
ชอบ ความสนใจของนักเรียนที่มีตอวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ในดานการเรียนการสอน 
เนื้อหาและประโยชนที่ไดรับจากการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต พิจารณา
ความคิดเห็นตอการเรียนคอมพิวเตอร ดานความรู ดานความรูสึก และ ดานแนวโนมเชิงพฤติกรรม โดยใชแบบ
ประเมินเจตคติตอการเรียนคอมพิวเตอร ที่สรางขึ้นตามวิธีการของ ลิเคิรท (Liker Scale) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ซ่ึงหมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น
ดวยอยางย่ิง ตามลําดับ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) โดยจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต (Social Constructivist Theoryเปนการวิจัยเชิงทดลอง 
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 ประชากรทีใ่ชในงานวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 ภาค
เรียนที่ 2 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) 2หองเรียน รวมจํานวน 72 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
  กลุมตัวอยางนี้เปน นักเรียนที่กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) จํานวน 35 คน ไดมาจากการสุมอยางายจาก 2 หอง เรียนโดยการจับสลาก
ใหเหลือ 1 หองเรียน 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนโซเชียลสตรัคติวิสตรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กอิดิเตอร 
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนโซเชียลสตรัคติวิสต จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบความรู
ความเขาใจ รายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) 3) แบบประเมินความสามารถการ
สรางสรรคผลงานเปนเว็บเพจ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
  1. แบบทดสอบความรูความเขาใจรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กอิดิเตอร จํานวน 30 
ขอเปนขอสอบแบบปรนัย  
  2. แบบประเมินวัดความสามารถรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กอิดิเตอร ซ่ึงจะประเมิน
ใน 5 ดาน โดยเปนรูปแบบ (Check list) ดังนี้ 
   2.1 สามารถใชโปรแกรมสรางเว็บเพจไดเหมาะสม 
   2.2 เลือกเนื้อหา นํามาสรางเว็บเพจไดอยางมีประโยชนและเหมาะสม 
   2.3 สามารถนําเสนองานเว็บเพจไดอยางมีหลักการ 
   2.4 ความสวยงาม 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต มีจํานวน 20 ขอ 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) โดยจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัค-
ติวิสต (Social Constructivist Theory) นําเสนอผลดานความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการคอมพิวเตอรและเจตคติ
ตอวิชาคอมพิวเตอร ในตาราง 1-4 
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวย
โปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
ทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 

 
เกณฑ ระดับ คะแนน จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
80-100 
75-79 
70-74 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 

ตํ่ากวา 50 

ดีเย่ียม 
ดีมาก 
ดี 

คอนขางดี 
ปานกลาง 
พอใช 

ผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

24-30 
22-23 

21 
19-20 

18 
16-17 

15 
ตํ่ากวา 15 

  6 
  9 
  8 
  7 
  1 
  2 
  1 
  1 

17.14 
25.71 
28.57 
14.28 
  2.85 
  5.71 
  2.85 
  2.85 

24.83 
22.55 
21.00 
19.28 
18.00 
16.00 
15.00 
13.00 

1.67 
0.52 
0.00 
0.48 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม ดีมาก  23 65.71 22.79 0.73 
 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดาน
ความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
โดยรวมอยูในระดับดี ( Χ = 21.14) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร 
ดานความรูความเขาใจ มีนักเรียนไดระดับดีเย่ียม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 อยูในระดับดีมาก 9 คน คิดเปน
รอยละ 25.71 อยูในระดับดี 8 คน คิดเปนรอยละ 28.57 รวมนักเรียนที่อยูในระดับดีขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปน 
รอยละ 65.71  
 
ตาราง 2 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวย

โปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานความคิดเห็นตอวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการ
เรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 

 
ดาน Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานบรรยากาศ  
    1.1 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
    1.2 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และกลุม 
    1.3 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
    1.4 บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 
    1.5 บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 

4.49 
4.66 

 
4.37 
4.31 
4.63 
4.49 

0.65 
0.53 

 
0.64 
0.75 
0.64 
0.65 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ดาน Χ  S.D. ระดับ 
2. ดานการจัดกิจกรรม  
    2.1 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
    2.2 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปล่ียนความรูความคิด 
    2.3 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตัดสินใจ 
    2.4 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนกลาคิดกลาตอบกิจกรรมการเรียนรูทํา
ใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
    2.5 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
    2.6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 
    2.7 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน 
3. ดานประโยชนที่ไดรับ 
    3.1 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย 
    3.2 การจัดการเรียนรูทําใหจําเนื้อหาไดนาน 
    3.3 การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได 
    3.4 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนนําวิธีการเรียนรูไปใชในวิชาอื่นๆ 
    3.5 การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 
    3.6 การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
    3.7 การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและรูจักเพื่อนมากขึ้น 
    3.8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทําใหไดทํางานรวมกับผูอื่น 

4.41 
4.57 
4.46 
4.26 

 
4.23 
4.34 
4.43 
4.57 
4.32 
4.29 
3.97 
4.23 
4.31 
4.34 
4.31 
4.37 
4.74 

0.66 
0.55 
0.56 
0.70 

 
0.59 
0.72 
0.73 
0.73 
0.79 
0.78 
0.89 
0.87 
0.93 
0.80 
0.79 
0.73 
0.50 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 4.41 0.70 ดีมาก 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานเจตคติ
ตอวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( Χ = 4.41) และทุกดานของเจตคติอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวย
โปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานความสามารถในการสรางสรรคช้ินงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 

 
ความสามารถ Χ  S.D. ระดับ 

1. สามารถใชโปรแกรมสรางเว็บเพจไดเหมาะสม 
2. สามารถเลือกเนื้อหาไดเหมาะสม 
3. สามารถนําเสนองานเว็บเพจไดอยางมีหลักการ 
4. ความสวยงาม 

2.89 
2.68 
2.42 
2.34 

0.35 
0.47 
0.50 
0.48 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 2.57 0.45 ดี 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดานเจตคติ
ตอวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
โดยรวมอยูในระดับดี( Χ = 2.57) และทุกดานของความสามารถอยูในระดับดี 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ของ

นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่4 ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียล-
คอนสตรัคติวิสต 

  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
นําเสนอผลในตาราง 4 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบ คาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร 

ดานความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต 

 
ระยะเวลา Χ  S.D. df t-test p-value 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

13.11 
21.14 

4.12 
3.29 34 8.72* .000 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร ดาน
ความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต  
ภายหลังการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต หลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (t = 
8.728) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม
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เท็กซ อิดิเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต) ดานความรูความเขาใจใน
เร่ืองการสรางเว็บเพจ ดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัค- 
ติวิสตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรม
เท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียล 
คอนสตรัคติวิสต จากการศึกษาคนควาสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ดาน
ความรูความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 60.4 เปนคะแนนที่อยูในระดับปานกลาง และมีนักเรียนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป  
รอยละ 65.71 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ไดต้ังไวผานเกณฑรอยละ 75 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
จัดการเรียนรูแบบใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตกับการสอนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยภาษาHTML จะตอง
คนควาและเรียนรูศัพททางคอมพิวเตอรจึงทําใหไมมีความรูเดิม หรือประสบการณ ตามที่ Fosnot (1996: 20-21) 
กลาววา คอนสตรัคติวิสตเปนการบรรยาย โดยอาศัย พื้นฐานทางจิตวิทยาและปรัชญา วาความรูคืออะไร และความรู
ไดมาอยางไร จึงอธิบายความรูวาเปน ส่ิงช่ัวคราว มีการพัฒนาไมเปนปรนัย และถูกสรางขึ้นภายในตัวเอง โดยอาศัย
ส่ือกลางทางสังคมและ วัฒนธรรม การเรียนรูตามแนวนี้ถูกมองวาเปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตัวเอง ใน
การตอง สูกับ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางไปจากเดิม โดยผาน กิจกรรม
ทางสังคม ผานการรวมมือแลกเปล่ียนความคิดทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย หลังจากพบปญหาไดทําการแกไขโดย
การใหไปดําเนินการอานหรือศึกษามากอนมากๆและใหอยูในรูปแบบการอภิปรายกลุม 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร (Text Editor) ดาน
ความรูความเขาใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต 
พบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต นั้นเปนการสรางความเขาใจ
ทฤษฎีหรือกฎเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังคําถาม แกปญหาและการหา
ขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได การ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต สงผลใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหาใน
ชีวิตจริง ดังนั้นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 
  3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอรายวิชาการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมเท็กซ อิดิเตอร หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับดีมาก เนื่องจากในการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎี
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต นั้น ผูสอนไดมีบทบาทเปนเพียงผูกระตุนและอํานวยความสะดวก โดยผูสอนตองจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมที่ต่ืนเตน นาสนใจ สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดและการ
แกปญหาในสถานการณจริง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตที่ทาทายความรู
ความสามารถ กระบวนการคิดและการแกปญหาของผูเรียน โดยใชสถานการณที่เปนปญหาในโลกปจจุบัน  และจัด
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กิจกรรมที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากคิดอยากลงมือทําเพื่อคนหาคําตอบดวย
ตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสนใจของตนเอง ยอมทําใหเกิดความคิดเห็นที่ดีตอวิชาที่เรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภารตี  หนูสังข (2556) พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต  
มีนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการทําวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชและขอเสนอแนะใน
การวิจัยในคร้ังตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกตใช 
  1. ครูผูสอนควรจัดกลุมใหมีขนาดผูเรียนไมเกิน 4 คน และใหคนควาหาความรูในเร่ืองตอไปที่จะ
เรียนกอนทุกคร้ังเพื่อใหผูเรียนทุกคนมีความรูเดิมและไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไดรวมมือกันในขั้นตอนตางๆ 
ของการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตอยางเต็มที ่
  2. ครูผูสอนปรับเปล่ียนกลุมนักเรียนทุกคร้ังในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจมากขึ้นและไมเกิดความเบื่อหนายในขณะการจัดการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1.ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตใหกับนักเรียนใน
ระดับช้ันอื่น และในเนื้อหาอื่นๆ  
  2. ควรศึกษาผลของการใชการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีโซเชียลคอนสตรัคติวิสตในดานอื่นๆ เชน 
ความพึงพอใจของผูเรียน สภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 
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NBUE098: ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอ ภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไร จังหวดัตราด 
OPINIONS OF EDUCATIONAL PERSONNEL TOWARD LEADERSHIP OF THE 
PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE BODHGAYA 4 IN AMPHOE BO RAI, 
TRAT PRIMARY 
 
ไพทูรย โชคดีวัฒนา1 ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 
1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไร จังหวัดตราดโดยจําแนกตาม
อายุ และระดับการศึกษากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2560 ไดกลุมตัวอยาง 180 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 2 ลักษณะ ไดแกแบบสํารวจรายการ แบบมาตราสวน
ประมาณคา5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานt-test และ F- test ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way ANOVA 

ผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถาม 1.ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไร จังหวัดตราดโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้ ดานปยวาจาคือ
ลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่แสดงออกดวยถอยคําสุภาพพูดจากอใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะดานอัตถจริยาคือลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่แสดงออกดวยการชวยเหลือ
ผูอื่นต้ังใจทํางานเพื่อสวนรวมใหความสําคัญกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชนชักนําผูอื่นใหประพฤติในส่ิงที่ดี
ดานสมานัตตตาคือลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่แสดงออกดวยการปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนสมํ่าเสมอปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายไมถือช้ันวรรณะวางตนเหมาะสมกับตําแหนงใหความ
เสมอภาคและไมเอาเปรียบผูอื่น ดานทานคือลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่แสดงออก
โดยการเปนผูรูจักใหอภัย 
 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไร จังหวัดตราดเม่ือจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวา ทั้ง
โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  
 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, บุคลากรทางการศึกษา, ภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษา, หลักสังคหวัตถุ4 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare an opinion ofEducational Personnel 

on Leadership of Elementary School Principals in the Bo Rai District, Trat Province.By age And 
education The samples used in this study were primary school education personnel. Under the 
Office of Trat Primary Education Education Office, Academic Year 2560 The 180 samples were used 
as a tool to collect data. The questionnaire was developed by the researcher. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The 
difference in mean between groups was analyzed by One way ANOVA  

The Resultsof Research 1. The opinions of educational personnel on the leadership The 
primary school administrators in the Bo Rai district, Trat province, were at a high level. When 
considering each aspect, it was found that the level was high in all aspects. The verbal aspect is the 
leadership style of the primary school administrators expressed in polite language. Speech 
contributes to unity among the faculty. Attribution was the leadership style of primary school 
administrators. Expressed by helping others. Working for the public Focus on public service. To lead 
others to behave in good deeds. Smaratta is a leader in elementary school administrators. Expressed 
by improving their personality. Persistence Do not hold the caste. Put yourself in the right position. 
Equality The study of leadership styles of primary school administrators. Expressed by being 
forgiven. 

2. A Comparison of Opinions of Educational Personnel on Leadership of Primary School 
Headmasters in the Bo Rai District, ChangwatTrat, by Age And the level of education is not different 
in both overall and individual aspects. 
 
Keywords: Comments, Educational Personnel, Leadership of School Administrators, Sacred Objects 4 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันมีการพูดถึงเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานกันอยางกวางขวางทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารที่มีความรอบรูและมีความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient: IQ) สูงแตขาดจริยธรรมหรือ
ธรรมจริยา (Moral Quotient: MQ) และขาดซ่ึงความฉลาดทางดานอารมณ(Emotional Quotient: EQ) อาจไม
เปนที่ยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาทั้งในระยะส้ันและระยะยาวไดเพราะบุคคลสวนมากตองการความซ่ือสัตย
และความจริงใจเสมอตนเสมอปลายจากผูบริหารในองคการนั้นผูบริหารที่มีลับลมคมในหรือไมโปรงใสในการ
ทํางานอาจไมสามารถยืนหยัดในโลกของการเปล่ียนแปลงที่เรียกรองความเปนหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) นั้นได (รศ.ดร.อัญชลีโพธิ์ทองและรศ.ดร.สมศักด์ิคงเที่ยง, บทความวิชาการ).พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (และแกไขเพิ่มเติม 2545,2553)ตามมาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
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วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ มาตรา 39 กลาววาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง(กระทรวงศึกษาธิการ.พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. และพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2545. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.2542:2550: 3– 12) 

องคกรใดๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชนกลไกลสําคัญที่จะไปสู จุดหมายที่ดีงามก็คือ “ผูนํา” 
ทั้งนี้เนื่องจากผูนําเปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดการรวมถึงความคิดริเร่ิมในการวาง
แผนการบริหารกํากับการและดําเนินการปรับปรุงแกไข ปญหาตางๆใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายขององคกร
ดังนั้นในทุกองคกรจึงจําเปนตองมีผูนําที่ดี (พระนันทิศักด์ิ ธมฺมานนฺโท. 2558: 13)ผูบริหารสถานศึกษาตอง
เพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลายประการคือ มีความรูมีทักษะมีคุณธรรม และลักษณะดี ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ จะ
บงบอกถึงสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง การสรางคุณธรรมเพื่อใชในการบริหารเปนส่ิงสําคัญอยาง
หนึ่งดังนั้น ผูบริหารในฐานะผูนําทางการศึกษา (พระมนัส อคฺคธมฺโม.2554: 3) 

ผูบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน) ซ่ึงเปนหัวหนาสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการ
พัฒนาการศึกษาและการสรางความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาภาวะผูนําเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นวาผูนํานั้นๆมี
คุณสมบัติความสามารถและภาวะผูนําที่เหมาะสมกับตําแหนงเพียงใดและผูบริหารในฐานะผูนําของหนวยงาน
จะไดรับความรวมมือดวยดีไดนั้นในการบริหารจําเปนตองแสดงบทบาทภาวะผูนําที่เหมาะสมตอผูรวมงานเพราะ
ภาวะผูนํามีผลตอการปฏิบัติงานของผูรวมงานและนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผูนําที่เหมาะสมแลวผูบริหาร
ยังตองนําหลักสังคหวัตถุ 4 เขามาใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถานศึกษามี
คุณภาพที่ดีย่ิงขึ้นภาวะผูนําดานสังคหวัตถุ 4 มีความเปนกันเองกับผูรวมงานมีน้ําใจไมตรีโอบออมอารีมีวาจา
สุภาพไพเราะออนหวานมีความเสียสละใหความชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจมีการวางตนที่เหมาะสมต้ังตน
อยูในหลักธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมแสดงใหผูรวมงานเห็นถึงความเปนกัลยาณมิตร
ผูบริหารในสังคมไทยจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในสถานศึกษานั้นภาพลักษณของผูบริหารจะตองเปยมดวยคุณธรรมหลายประการจึงจะเอื้ออํานวย
ตองการบริหารงาน และการบริหารงานที่ประกอบดวยคุณธรรมจะทําใหการดําเนินงานขององคกรไปสูเปาหมาย
ไดดีเสมอ ดังนั้นผูบริหารควรมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงาน  คือ หลักสังคหวัตถุ 4 
ประกอบดวย 

1. ทาน คือ การเก้ือกูลกันดวยการให หมายถึง การให การเสียสละ หรือ การเอื้อเฟอแบงเปนของๆตน
เพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว 

2. ปยวาจา คือ การใชวาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะพูดดวยความ
จริงใจ ไมพูดหยาบคาย พูดในส่ิงที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

3. อัตถจริยา คือ การรวมสรางสรรคอุดมการณ หมายถึง การสงเคราะหทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในส่ิง
ที่เปนประโยชนตอผูอื่น 
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4. สมานัตตตา คือ การรวมทุกขรวมสุขในทุกคราว หมายถึง การเปนผูมีความสมํ่าเสมอหรือมีความ
ประพฤติเสมอตนเสมอปลายการนําหลักสังคหวัตถุ4อันเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
บริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจากบุคลากร ครูอาจารย เจาหนาที่ นักการภารโรง 

วามีปญหาและอุปสรรคใดบางจะไดนําหลักสังคหวัตถุ4มาประยุกตใชเพื่อชวยลดปญหาและอุปสรรค
ใหนอยลงกอใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธอันดีงามระหวางผูบริหารและผูใตบังคับบัญชามีความสมัคร
สมานสามัคคีตอกันการพัฒนาปรับปรุง 

สรุปผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลทีมีความสําคัญอยางยิง ทั้งนี้เพราะเปนบุคคลทีมีภาวะผูนําทาง
วิชาการและเปนผูนําทีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา มีความพรอมทีจะนําการศึกษาสูการเปล่ียนแปลง
ไดมากทีสําคัญหาของผูบริหารโรงเรียนที่พบมาก คือ ความไมเด็ดขาดและไมหนักแนนในการพิจารณาตรวจสอบ
เร่ืองราวตางๆ ความไมเปนกลาง รวมไปถึงความลําเอียงที่มีตอผูรวมงาน และผูบริหารมีภาระงานมาก จึงไมคอย
มีเวลาในโรงเรียนเทาที่ควร การกระจายอํานาจการบริหารไมชัดเจน จึงเปนสําเหตุทําใหเกิดความขัดแยง ส่ิง
เหลานี้ลวนเปนปญหาที่เกิดจากคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผูนําของผูบริหารทั้งส้ิน ผลกระทบของปญหา
เหลานี้ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามามีบทบาทในการบริหารการจัดการของผูนําในองคกรนั้น 

โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ ๔ ไดแก ทาน ปยวาจา หรือเปยยวัชชะ อัตถจริยา และสมานัตตตา ซ่ึงเปนหลักธรรมที่มี
สวนชวยในเร่ืองของการครองใจคน หรือ “พุทธวิธีครองใจคน” เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา และ
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราด 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราด โดยจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของครู
ไดแก อายุ และระดับการศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. บุคลากรทางการศึกษาที่ มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4แตกตางกัน 

2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามหลักสังคหวัตถุ 4ในอําเภอบอไร จังหวัดตราด 
 

   ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธดีําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการศกึษา 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือไดแกบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบอ

ไร จังหวัดตราด ซ่ึงมีจํานวน 339 คน ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 20 โรงเรียน  
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยาง ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกโดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 2552:49) จํานวน 9 โรงเรียน 
ไดแกบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบอไร จังหวัดตราดไดกลุมตัวอยางจํานวน180คน 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
1.1. อายุ 

1.1.1. ตํ่ากวา 35 ป 
1.1.2. 35-45 ป 
1.1.3. 45ปขึ้น 

1.2. การศึกษา 
1.2.1. ปริญญาตรี 
1.2.2. สูงกวาปริญญาตรี 

ขอมูลพื้นฐานผูตอบ
แบบสอบถาม 
1.อายุ 
1. ตํ่ากวา 35 ป 
     2. 35-45 ป 
     3. 45 ปขึ้น 
2. ระดับการศึกษา 
     1. ตํ่ากวาป.ตรี 
     2. ป.ตรี 
     3. สูงกวา ป.ตรี 

ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะ
ผูนําของโรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 

4 ในอําเภอบอไร จังหวัดตราด 
  1. ดานทาน 
  2. ดานปยวาจา 
  3. ดานอัตถจริยา 
  4. ดานสมานัตตตา 
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2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4 ในอําเภอบอไร จังหวัดตราดโดยใชแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของเซอรจิโอวานนิและเอ็ทไซโอนิ มาเปนกรอบแนวคิดตามหลักสังคหวัตถุ4 
ไดแก 1) ทาน   2) ปยวาจา 3) อัตถจริยา 4) สมานัตตตา ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ4 ในอําเภอบอไร จังหวัดตราด
ใชแบบสอบถาม(Questionnaires) มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists) เปนการรวบรวมขอมูล
โดยผูวิจัย ซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกลับกลุมตัวอยาง และ
แนะนําการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดนําประกอบการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
ผลการศกึษา 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย อายุ-
การศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราด จํานวน 180 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 180 คน เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่มี อายุ 45ปขึ้น มีจํานวน 71 
คน  คิดเปนรอยละ 39.4 อายุ 35-45 ป มีจํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 36.1 อายุ ตํ่ากวา 35 ป มีจํานวน 44 
คน  คิดเปนรอยละ 24.4 และการศึกษาป.ตรี  จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 64.4  ตํ่ากวา ป.ตรี จํานวน 39 คน
คิดเปนรอยละ 21.7 สูงกวา ป.ตรี จํานวน  25 คนคิดเปนรอยละ 13.9 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก      

สวนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดจําแนกตามสถานภาพปจจัย อายุ และ
ระดับการศึกษา วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดจําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน ดานทานดานปยวาจาดานอัตถจริยาดานสมานัตตตา พบวา ทุกดาน ไมแตกตางกัน 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดจําแนกตามการศึกษาโดยรวมมีการ
ปฏิบัติไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติทุกดาน ไมแตกตางกัน 

สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย 
  สมมติฐานขอที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราด โดยรวม อยูในระดับมาก 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ และการศึกษา 
(n = 180) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
อายุ ตํ่ากวา 35 ป 

35-45 ป 
45ปขึ้น 

44 
65 
71 

24.4 
36.1 
39.4 

              รวม 180 100.0 
การศึกษา ตํ่ากวา ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกวา ป.ตรี 

39 
116 
25 

21.7 
64.4 
13.9 

รวม 180 100.0 
 
จากตารางที1่พบวาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบจํานวน 180 คน เม่ือจําแนกตามขอมูลสวน

บุคคลที่มี อายุ 45ปขึ้น มีจํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ39.4 อายุ 35-45 ป มีจํานวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 
36.1อายุ ตํ่ากวา 35 ป มีจํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 24.4 และระดับการศึกษาป.ตรี  จํานวน 116 คนคิดเปน
รอยละ 64.4  ตํ่ากวา ป.ตรี จํานวน 39 คนคิดเปนรอยละ 21.7 สูงกวา ป.ตรี จํานวน  25 คนคิดเปนรอยละ 13.9 

สมมติฐานขอที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดโดยจําแนกเปน 

1. ดานทานการเก้ือกูลกันดวยการเอื้อเฟอแบงปนของๆตนเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น  
2. ดานปยวาจาการพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะไมพูดหยาบคาย พูดในส่ิงที่เปนประโยชน 
3. ดานอัตถจริยาการสงเคราะหทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในส่ิงที่เปนประโยชนตอผูอื่น 
4. ดานสมานัตตตาการเปนผูมีความสมํ่าเสมอหรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย 

 
ตารางที2่ คาเฉล่ีย (X̄  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอภาวะ

ผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอ  บอไรจังหวัดตราดโดยรวม   

(n = 180) 
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ระดับความติดเห็น 

ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไร จังหวัดตราด X̄ S.D. แปลผล อันดับ 
ดานทาน 4.83 0.27 มาก 4 
ดานปยวาจา 4.89 0.37 มาก 1 
ดานอัตถจริยา 4.87 0.32 มาก 2 
ดานสมานัตตตา 4.85 0.31 มาก 3 

รวม 4.86 0.32   
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จากตารางที่2 พบวาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษามีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄   = 4.86,S.D. 
=0.32) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป
นอย ดังนี้ ดานปยวาจา (X̄   = 4.89,S.D. = 0.37) ดานอัตถจริยา (X̄   = 4.87,S.D. = 0.32) ดานสมานัตตตา (X̄   = 
4.85,S.D.= 0.31) ดานทาน  (X̄   = 4.83,S.D. = 0.27) 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ในการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดโดยจะอภิปรายผลตามลําดับดังนี้ 

1. ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนระ
ถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4 ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดในภาพรวมและรายขออยูในระดับมากซ่ึงสอดคลอง
กับหลักธรรมที่ไดกลาวไวของ (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต).2558: 13) ไดใหความหมายของสังคหวัตถุ4
คือหลักธรรมที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวในความสามัคคีประกอบดวย 

1. ทานใหปนคือเอื้อเฟอเผ่ือแผเสียสละแบงปนชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยส่ีทุนหรือทรัพยสิน
ส่ิงของตลอดจนใหความรูความเขาใจและศิลปวิทยา 

2. ปยวาจาพูดอยางรักกันคือกลาวคําสุภาพไพเราะนาฟงช้ีแจงแนะนําส่ิงที่เปนประโยชนมีเหตุผลเปน
หลักฐานชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดีสมานสามัคคี
เกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

3. อัตถจริยาทําประโยชนคือชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบําเพ็ญ
ประโยชนรวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 

4. สมานัตตตาเอาตัวเขาสมานคือทําตัวใหเขากับเขาไดวางตนเสมอตนเสมอปลายใหความเสมอ
ภาคปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนทั้งหลายไมเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกขคือรวมสุขรวมทุกขรวมรับรูรวมแกไข
ปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 

1.1. ดานทานพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาที่เปนเชนนี้เพราะวา
ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเสมอใหความชวยเหลือและแบงบันในเร่ืองการจัดสรรวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานอยางเสมอภาคผูบริหารสงเสริมการพัฒนาดานความรูใหกับบุคลากรตาม
ความเหมาะสมแตละตําแหนงดังที่ อรศิริเกตุศรีพงษ, (2550: 43) กลาววา ทานคือการแบงปนวัตถุส่ิงของรวมถึง
อุปกรณในการทํางานหรือเอกสารที่ใชในการทํางานเชนหากเพื่อนรวมงานขาดเหลืออุปกรณส่ิงของก็นํามา
แบงปนกันใชการเร่ิมตนดวยการแบงปนวัตถุส่ิงของภายนอกจะชวยเหลืออุปกรณส่ิงของก็นํามาแบงปนกันใช
การเร่ิมตนดวยการแบงปนวัตถุส่ิงของภายนอกจะชวยสรางนิสัยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ
ตอกันมีการใหและรับ (Give and Take) เพราะนอกเหนือจากการแบงปนเร่ืองของความรูประสบการณอันเปน
ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) แลวการแบงปนเอกสารตางๆที่ใชในการทํางานก็เปนสวนหนึ่งที่จะ
ชวยใหวงจรขงความรูมีการขับเคล่ือนโดยเปนการแบงปนความรูที่เปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)
สอดคลองกับนายปยะบุตร รักษวงษ. (2556: 104)ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 
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4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี.ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก 

1.2. ดานปยวาจาโดยรวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีการกลาววาจาสุภาพมี
หลักการมีสาระถูกกาลเทศะเปนที่ประทับใจแกผูรวมสนทนาแตไมควรแสดงอาการหรือกลาวดวยน้ําเสียงที่มี
อารมณฉุนเฉียวและควรมีวาทศิลปที่ดึงดูดใจผูฟงใหคลอยตามตอบสนองงานใหไดรับมอบหมายดวยวามเต็มใจ
ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺโต)(.2558: 13)ไดกลาววาปยวาจาหรือเปยยวัชชะหมายถึงวาจาเปนที่รัก
วาจาดูดด่ืมน้ําใจหรือวาจาซาบซ้ึงใจคือกลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคีใหเกิดไมตรีและความรัก
ใครนับถือตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตามซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นางสาวพัชรพรพิพัฒนพงศกร.(2555: 108) ศึกษาภาวะผูนําตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรคจังหวัดนครสวรรคโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3. ดานอัตถจริยาโดยรวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีความต้ังใจทํางานเพื่อ
ประโยชนของสวนรวมมีความเอื้อเฟอและใหความอนุเคราะหชวยเหลือแกผูรวมงานดวยความมีน้ําใจควรลด
ขั้นตอนการใหบริการลงใหกระชับและสะดวกรวดเร็วขึ้นควรมีความยืดหยุนในการบริหารงานมากขึ้นเพื่อลด
ความตรึงเครียดและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานมากขึ้น ดังที่ ไสวมาลาทอง(2552: 33)กลาววาอัตถจริยา
คือการบําเพ็ญประโยชนตามหนาที่ของตนตามฐานะการบําเพ็ญประโยชนนี้ไมไดหมายความแตเพียงการ
ออกไปชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในภายนอกเทานั้นแตยังหมายถึงวาเรามีหนาที่อะไรก็บําเพ็ญ
ประโยชนไปตามหนาที่นั้นๆ(Wong, 1998, pp.106-125) ยกตัวอยางเชนกระทรวงศึกษาธิการของฮองกงได
เปดเผยถึงการบริหารจัดการในสถานศึกษาตามกระบวนการของการบริหารที่ผูบริหารแสดงคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําทั้งทางดานเชิงเทคนิคและเชิงความรูความคิดเชน 1) มีความรูในวิชาชีพครู  2) มีความสามารถในการ
บริหารและการจัดการองคการ 3) มีความสามารถในการกําหนดนโยบายที่ดีและนําไปสูผลสําเร็จ 4) มีทักษะใน
การมอบหมายงานและแตงต้ังผูปฏิบัติงาน 5) มีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับทีมงานสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฐิตินันท เสริมสาธนสวัสด์ิ.(2558: 36) ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําจริยธรรมทางพุทธ
ศาสนาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.4. ดานสมานัตตตาโดยรวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนการวางตนที่เหมาะสม
ตามกาลเทศอยางเสมอตนเสมอปลายมีความเปนกัลยาณมิตรที่ดีมีอัธยาศัยดีมีความรับผิดชอบตอหนาที่มี
ภาวะผูนําเปนที่เคารพของครูและนักเรียนและควรสรางสามัคคีในองคการใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมซ่ึง
สอดคลองกับหลักธรรมสอดคลองกับ บราวนและคณะ (Brown, Treviño, & Harrison, 2005, pp.117-134) 
นิยาม “ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” วาหมายถึงการแสดงออกแหงความประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมถูกตองตาม
ธรรมนองครองธรรมทางการปฏิบัติของบุคคลและระหวางบุคคลที่มีปฏิสัมพันธกันหมายรวมถึงการสงเสริมความ
ประพฤติปฏิบัติดังกลาวไปสูผูตามผานการส่ือสารสองทางการเสริมสรางอุปนิสัยจริยธรรมใหแข็งแกรงและการ
ตัดสินใจการแสดงออกอยางถูกตองเหมาะสมตามธรรมนองครองธรรมของ นายปยะบุตร รักษวงษ. (2556: 104) 
ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา สระบุรีอําเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี.ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราดจําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกันเมื่อ
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พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติทุกดานไมแตกตางกันทั้งนี้เพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 (และแกไขเพิ่มเติม 2545,2553) ตามมาตรา 6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. (2542:3– 12) 
 3.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ในอําเภอบอไรจังหวัดตราด โดยจําแนกตามการศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวามีการปฏิบัติโดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดมีการบริหารงานโดยสงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานใหมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงานที่ไดรับ
มอบหมายอีกทั้งผูบริหารยังสงเสริมใหบุคลากรมีการนําเสนอความคิดในการทางานดวยวิธีการที่หลากหลาย
และมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษามากย่ิงขึ้นผลการวิจัย พระมนัส อคฺคธมฺโม.(2554: 3) กลาววา
ผูบริหารสถานศึกษาตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติหลายประการคือ มีความรูมีทักษะมีคุณธรรม และลักษณะดี 
ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ จะบงบอกถึงสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษานั่นเอง การสรางคุณธรรมเพื่อใชในการ
บริหารเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งดังนั้น ผูบริหารในฐานะผูนําทางการศึกษา (พระนันทิศักด์ิ ธมฺมานนฺโท. 2558: 13) 
ภาวะผูนําเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นวาผูนํานั้นๆมีคุณสมบัติความสามารถและภาวะผูนําที่เหมาะสมกับตําแหนงเพียงใด
และผูบริหารในฐานะผูนําของหนวยงานจะไดรับความรวมมือดวยดีไดนั้นในการบริหารจําเปนตองแสดงบทบาท
ภาวะผูนําที่เหมาะสมตอผูรวมงานเพราะภาวะผูนํามีผลตอการปฏิบัติงานของผูรวมงานและนอกจากการแสดง
บทบาทภาวะผูนําที่เหมาะสมแลวผูบริหารยังตองนําหลักสังคหวัตถุ 4 เขามาใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอองคกรที่สามารถนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อวางแผนการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา 
 2. ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ4ที่
สามารถนํามาใชกําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของภาวะผูนําของผูบริหารอันจะเปน
ประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 

3. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสําหรับผูสนใจศึกษาคนควาเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงเร่ืองการทํางานโดยใชหลักสังคหวัตถุ4ไปใช
ในสถานศึกษาอยางเครงครัดเปนแบบอยางใหกับครูผูสอนบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนตลอดจนชุมชน 

2. รณรงคใหใชหลักสังคหวัตถุ4ในการบริหารงานองคกรอยางกวางขวางและจริงจังสรางจิตสํานึกให
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดตระหนักถึงการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและใหโอกาสผูรวมงานเพื่อใหครูมีบทบาทเปนผูนําเก่ียวกับงาน
ที่ไดรับมอบหมาย 

4. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกันการดําเนินงานตางๆมี
ความโปรงใสตรวจสอบไดพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชทรัพยากรอยางคุมคามีประสิทธิภาพ 

5. ควรประชาสัมพันธใหชุมชนหรือบุคลากรในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
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NBUE099: ความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวดัจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 17  
OPINION OF TEACHERS ON DECISION MAKING BEHAVIOR OF SECONDARY 
SCHOOL ADMINISTRATORS IN CHANTHABURI, PROVINCE SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 17  
 
สุนิษา การพานิช 1   ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง2 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยจําแนก
ตามอายุ และระดับการศึกษา ปการศึกษา 2560 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  17 โดยดําเนินการวิจัยกับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปการศึกษา 2560 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตาราง
เครซซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970: 607 - 610) ทั้งหมด 10 โรงเรียน จํานวน 200 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบโดยใชสถิติทดสอบที่ (t-test) และสถิติทดสอบ 
(F- test) กลับพบความแตกตางระหวางกลุม เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’s Method) 
 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายแบบ พบวา อยู
ในระดับมากทุกแบบ( Χ = 3.97, S.D.= 0.78) โดยแบบที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ แบบผูบริหารเสนอปญหาแลวขอ
คําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ( Χ = 4.25, S.D.= 0.79)  รองลงมา คือ 
แบบผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น( Χ = 4.20, S.D.= 0.65 สวนแบบ
ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือแบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน
( Χ =3.65, S.D.= 0.89 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามอายุและระดับการศึกษา พบวา ครู
ที่มีการศึกษาตางกันมี ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนครูที่มีอายุตางกัน  พบวา มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน สวนพบวา แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ีย
กลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน โดยครูที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปแตกตางกับครูที่มีอายุ 35 - 45 ป และ 
45  ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนแบบอื่นไมแตกตางกัน  
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คําสําคัญ: ผูบริหารโรงเรียน, พฤติกรรมการตัดสินใจ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare an opinion of teachers in decision 
making behavior of Secondary School Administrators in Chanthaburi proviee under the Secondary 
Educational Service Area Office 17. The samples were 200 teachers of Secondary School in Chanthaburi 
in the academic year 2017 classified by age and education level. The instrument used for data collection 
was questionnaire. The statistics that were used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation. The hypothesis was verified by applying independent t – test, F- test and one - way ANOVA. 
Pair comparison was tested by Scheffe’s Method. 
 Results indicated that: 
 1. According to the opinion of teachers in decision making behavior of Secondary School 
Administrators in Chanthaburi under the Secondary Educational Service Area Office 17.  All models and 
each decision making behavior’s models were in high level. The highest mean was the administrator’ sole 
decision making prior to requesting the subordinates’ opinions and solution to the problem as a source of 
decision making, the administrators sole decision making and giving teachers a chance to question. The 
lowest mean was the administrators’ sole decision making respectively. 
 2. The comparison of the opinion of teachers in decision making behavior of Secondary School 
Administrators in Chanthaburi under the Secondary Educational Service Area Office 17 Teachers with 
different education had opinion in decision making behavior of Secondary School Administrators in 
Chanthaburi was overall opinions and the opinions each models reported no difference. The teachers are 
different age had opinion in decision making behavior of Secondary School Administrators in Chanthaburi 
was overall opinions reported no difference. The opinions each models reported the administrator’ sole 
decision making prior to requesting the subordinates’ opinions and solution to the problem as a source of 
decision making had significant difference at .05. 
 
Keywords school: Administrators, Decision, Making, Behavior 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษายุคของการบริหารจัดการศึกษาไทย เปนการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปล่ียนแปลงทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนการแขงขันเพื่อสรางขอไดเปรียบและความ
มุงม่ันของสังคมที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วนั้น สงผลกระทบในทุกดานทั้งดานสังคม เศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะดาน
การศึกษา ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการปรับทิศทางและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อใหทันกับการเปล่ียนแปลง
โดยการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 
กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพราว. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. 2544 ไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา คือ
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การจัดการศึกษาที่ดีใหผูที่ไดรับการศึกษาไดพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรูที่ใชงานไดในการ
แกปญหาและพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการนําความรูที่ไดมาแกไขปญหาและพัฒนาทั้งชีวิตตนเอง ชุมชนและ
สังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพอยางเสมอภาค สรางสรรค เปนพลเมืองที่มีความฉลาดรอบดานและมีวินัย ความ
รับผิดชอบ รูจักการใชชีวิตและทํางานรวมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ  ในสังคมมีความสุขมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ระดับสูง 
สามารถพัฒนาอุปนิสัยใจคอ ความคิด ความอาน พฤติกรรมไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2555: 102) 
 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ.(2551) คือ 
การปฏิรูปสถานศึกษาการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการขับเคล่ือนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่ตองใชภาวะผูนําในการดําเนินภารกิจใหประสบความสําเร็จ 
ผูบริหารจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการบริหารเพียงใดนั้น จะตองมีพฤติกรรม การบริหารที่เหมาะสม ตอง
เปนผูนําในการบริหารจัดการ มีการปรับเปล่ียนและพัฒนาองคการควบคูกันไป(สมศักด์ิ คงเที่ยง. 2555: 67 - 68)  
 ผูนําที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีทักษะเชิงสรางสรรคสําหรับการตัดสินใจที่ดีที่จะนําความคิดสูการ
ปฏิบัติ การชักจูงคนอื่นใหเห็นคุณคาของความคิด และทําใหม่ันใจไดวาความคิดนั้นตอบสนองตอเปาหมายของ
สวนรวมไมไดเปนไปเพื่อผูนําหรือผูตาม (วิโรจน สารรัตนะ. 2557: 90) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นภายในองคการเปน
บทบาทที่สําคัญของผูบริหาร หากผูบริหารขาดภาวะผูนําและการตัดสินใจในการดําเนินงานบริหารสถานศึกษาไม
เด็ดขาด จะสงผลใหผูปฏิบัติตามเกิดความสับสนไมกลาลงมือทํางาน ผลการปฏิบัติงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนเร่ืองสําคัญสําหรับผูบริหารตอการพัฒนาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคการ ดังที่ ภารดี อนันตนาวี (2553: 158) กลาววา ผูบริหารจําเปนจะตองตัดสินใจทุกเร่ืองภายในองคการ การ
ตัดสินใจจึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนตอการบริหาร หากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดยอมหมายถึงอนาคตขององคการ 
เพราะการตัดสินใจเปนกิจกรรมที่กระจายอยูทั่วไปในการบริหารองคการ สอดคลองกับวิเชียร วิทยอุดม (2551: 276) 
กลาววา การตัดสินใจเปนภาระหนาที่อันสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอผูนําและผูบริหาร ถือไดวาเปนกิจกรรมอัน
สําคัญย่ิงที่ผูนําและผูบริหารทุกระดับจะตองกระทําอยูเสมอ การตัดสินใจจึงเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน 
ฮอย และมิสเกล (ภารดี อนันตนาวี. 2553: 158; อางอิงจากHoy & Miskel. 2001: 158) กลาววา การตัดสินใจ คือ 
การตกลงใจวาจะกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆนั้นเปนความรับผิดชอบของนักบริหารทุกคน เปนกระบวนการที่
แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจนั้นจะไดรับการปฏิบัติ และกระบวนการตัดสินใจจะไมส้ินสุดลงหากยังมิไดมีการนําการ
ตัดสินใจนั้นไปสูการปฏิบัติ การตัดสินใจนั้นก็อาจจะเปนเพียงความต้ังใจที่ดี แตหากมีการนําไปปฏิบัติจึงจะถือวาเปน
การตัดสินใจ ดวยเหตุนี้การตัดสินใจจึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของผูบริหาร และเปนพื้นฐานของหนาที่
การบริหารที่เปนกระบวนการเลือกที่เหมาะสมเพื่อการแกปญหา การตัดสินใจของผูบริหารไมใชเปนเพียงภารกิจ
ประจําวันเทานั้น แตยังเปนขอกําหนดอยางหนึ่งของความอยูรอดขององคการอีกดวย การตัดสินใจจึงเปนจุดสําคัญ
ของประสิทธิภาพผลงานที่เกิดขึ้นมาจากระบบปฏิบัติและเปนผลของคุณภาพของการตัดสินใจทั้งส้ิน (อมราภัสร 
บุณยสิทธิ์เศรต. 2559: 3; อางอิงจาก สมาน ไชยเมืองใจ. 2548: 1)  
 แทนเนนบอม และชมิดท (ศรัญู พงศประเสริฐสิน. 2554: 27-33; อางอิงจาก Tannenbaum & 
Schmidt. 1958: 6) อธิบายวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จะเกิดขึ้นไดเพราะแรงขับดัน 3ประการ คือ 1) 
แรงขับจากตัวผูบริหารเอง 2) แรงขับดันที่เกิดจากผูใตบังคับบัญชา และ 3) แรงขับดันที่เกิดจากสถานการณ ซ่ึงในการ
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ตัดสินใจที่มีเหตุผลอยางสมบูรณนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนแรงขับดันทั้ง 3 ประการดังกลาวแลว ยัง
จําเปนตองอาศัยการทํางานที่มีขั้นตอนและเปนระบบ ซ่ึงพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารนั้น จะสามารถสะทอน
ใหเห็นลักษณะบางอยางขององคการเปนอยางดี กลาวคือหนวยงานใดที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความ
คิดเห็น มุงการทํางานเปนทีม หนวยงานจะมีชีวิตชีวาและกาวหนาอยูเสมอ งานสวนใหญจะบรรลุเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ บรรยากาศแบบนี้เปนบรรยากาศที่เสริมพลังใจแกผูรวมงานเปนอยางมาก และในทางตรงกันขาม
ผูบริหารที่รวบอํานาจการตัดสินใจไวแตเพียงผู เดียว ไม รับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานเปนบรรยากาศที่ไม
เอื้ออํานวยแกการทํางาน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแทนเนนบอม และชมิดท จึงแบง
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารออกเปน 7 แบบ คือ 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับ บัญชาทราบ
หรือปฏิบัติ 2)  ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน 3) ผูบริหาร
ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ4)  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความ
คิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเม่ือไดขอมูลที่ดีกวา 5) ผูบริหารเสนอ
ปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ 6) ผูบริหารช้ีขอจํากัด
แลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 7) ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง ดังนั้น
การตัดสินใจจึงเปนศิลปะและเปนภาระหนาที่อันสําคัญตอการบริหารเปนอยางย่ิง ผูบริหารหรือหัวหนางานมี
ภาระหนาที่ที่ตองตัดสินใจส่ังการอยูตลอดเวลาจึงจําเปนที่ผูบริหารจะตองศึกษากระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกตอง
และเหมาะสม เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานได 
 จากเหตุผลดังกลาว อาจจะเปนปญหาสําหรับผูครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของแทนเนนบอม และชมิดท เพื่อนําผลการวิจัยนี้มาเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา ในดานพฤติกรรมในการตัดสินใจ อันจะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของครู ไดแก อายุ และ
ระดับการศึกษา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 อายุและระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  เพื่อวัดระดับพฤติกรรมการตัดสินใจ ตามแนวคิด
ทฤษฎีของ แทนเนนบอม และชมิดท  (ศรัญู พงศประเสริฐสิน. 2554: 27 - 33;อางอิงจาก Tannenbaum & Schmidt. 
1958: 6) จําแนกออกเปน 7 แบบ ประกอบดวย 1) ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 
2)  ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน 3) ผูบริหารตัดสินใจแลวขอ
ความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ 4)  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเม่ือไดขอมูลที่ดีกวา 5) ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอ
คําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ 6) ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับ 
บัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 7) ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง ดังภาพประกอบ  

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศพัทเฉพาะ 
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน  หมายถึงความรูสึกของครู 
หลังจากที่ครูไดมีประสบการณตอกระบวนการที่ผูบริหารใชทักษะทางความรู ความชํานาญ ประสบการณ รวมทั้ง
เทคนิควิธีการตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือพัฒนา
องคการหรือสถานศึกษาใหบรรลุสูเปาหมายที่วางไว โดยครูไดพิจารณาหรือวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจากแหลงขอมูล
แลว จึงประเมินตามแนวคิดของแทนเนนบอม และชมิดท แบงออกเปน 7 แบบ ดังนี้ 

ขอมูลสวนบุคคลของครู 
1. อายุ 
    1.1  ตํ่ากวา 35 ป 
    1.2  35 - 45 ป 
    1.3  45  ปขึ้นไป 
2. ระดับการศึกษา 
   2.1 ปริญญาตรี 
   2.2  สูงกวาปริญญาตรี 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา 7 แบบ  
1. ตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 
2. ตัดสินใจเองแลวโนมถวงใหผูใตบงัคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจ 
3. ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไม
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจ 
4. ตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากใตบังคับบัญชาและ
ผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมในแนวทางที่ดีกวา 
5. เสนอปญหาเพื่อขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชานํามาพิจารณาตัดสินใจ 
6. ช้ีขอจํากัดใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสิน ใจภายใน
ขอบเขตนั้น 
7.  มอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง 
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  1.1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ หมายถึงการตัดสินใจที่
ผูบริหารจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจแกปญหาดวยตัวเองอยางรอบคอบ โดยหาแนวทางที่คิดวาดีที่สุดแลวจึงแจงให
ผูใตบังคับบัญชาทราบแลวนําไปปฏิบัติ โดยไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ เพราะเช่ือม่ันวาความสําเร็จขององคการขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหาร 
  1.2 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน หมายถึง 
การตัดสินใจที่ผูบริหารจะมีแนวทางในการตัดสินใจอยูแลว แตเพื่อลดการตอตานจากผูใตบังคับบัญชาที่ไมเห็นดวย จึง
ใชศิลปะในการพูดจาโนมนาวเกล้ียกลอมช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเช่ือม่ันและเห็นถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น
ตอองคการจนยอมรับในการตัดสินใจของผูบริหารในที่สุด 
  1.3  ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ 
หมายถึง การตัดสินใจที่ผูบริหารจะรับฟงความคิดเห็นของผู ใตบังค ับบัญชาที ่มีตอการตัดสินใจของผูบริหาร 
หลังจากผูบริหารไดอธิบายใหเขาใจถึงเหตุผลในการตัดสินใจของตน แตจะไมยอมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยช้ี
ใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักอยูเสมอวาหนาที่การตัดสินใจนั้นเปนของผูบริหารแตเพียงผูเดียว  

  1.4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการ
ตัดสินใจใหมเม่ือไดขอมูลที่ดีกวา หมายถึง การตัดสินใจที่ผูบริหารจะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอการตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูใตบังคับบัญชา โดยการ
ตัดสินใจจะยังคงอยูกับผูบริหาร และผูบริหารอาจมีการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมไดเม่ือพบขอมูลที่ดีกวา 
  1.5  ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจที่ ผูบริหารจะเสนอปญหาที่ เกิดขึ้นใหผูใตบังคับ บัญชาทราบและเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น โดยอาศัยความรูและประสบการณของผูใตบังคับบัญชาในการหาทางเลือก
ตางๆในการแกปญหา จากนั้นผูบริหารจะนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาประกอบการตัดสินใจ 
  1.6 ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้นหมายถึง การ
ตัดสินใจที่ผูบริหารจะใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยผูบริหารจะมอบปญหาและช้ีขอจํากัดใหกลุม
ผูใตบังคับบัญชานําไปดําเนินการตัดสินใจ โดยที่ผูบริหารอาจเปนสมาชิกในกลุมเพื่อรวมกันพิจารณาตัดสินใจดวย 
  1.7 ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง หมายถึง การตัดสินใจที่ผู บริหารใหความเปน
อิสระแกผูใตบังคับบัญชาในการหาแนวทางตัดสินใจแกปญหาเอง โดยผูบริหารเปนผูมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทํา
หนาที่ตัดสินใจเก่ียวกับปญหานั้น ๆ และเม่ือผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจอยางไรผูบริหารจะยอมรับและปฏิบัติตามการ
ตัดสินใจนั้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 932 คน ปการศึกษา 2560 จํานวน 23 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปการศึกษา 2560 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครซซ่ีและมอรแกน 
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(Krejcie and Morgan. 1970: 607 - 610) จํานวน 10 โรงเรียน เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 200 คน 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
 1. อายุ 
    1.1 ตํ่ากวา 35 ป 
    1.2 35 - 45 ป 
    1.3 45  ปขึ้นไป 

 
103 

  72 
  25 

 
51.50 
36.00 
12.50 

รวม 200 100.00 
2. ระดับการศึกษา 
    2.1 ปริญญาตรี 
    2.2 สูงกวาปริญญาตรี 

 
135 
  65 

 
67.50 
32.50 

รวม 200 100.00 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมี
ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklists) ไดแก 
อายุ และระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่ มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใน 7 แบบคือ 1)ผูบริหารตัดสินใจ
เองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 2)  ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ
การตัดสินใจของตน 3) ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแตไมเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ 4)  
ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเม่ือได
ขอมูลที่ดีกวา 5) ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคํา แนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ 6) ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 7) ผูบริหารมอบให
ผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 35 ขอ แต
ละขอคําถามกําหนดความหมายของคาคะแนนแตละระดับดังนี ้
 5  คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด 
 4 คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอยที่สุด 
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การสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือ 
  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ในแตละแบบทั้ง 7 แบบ เพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกตอง และ
ความเหมาะสมของภาษา 
  3.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) การใชภาษา (Wording) และดานอื่น ๆ ที่ผูเช่ียวชาญเห็นสมควรแกไข เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความตรง (Validity) ดานเนื้อหาความเหมาะสมในการใชภาษา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยผูเช่ียวชาญแลวนําขอเสนอแนะทั้งหลายมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
 
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้ 
  1. ดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม ไดคา IOC อยูที่ 
0.80 – 1.00 และปรับปรุงแกไขสํานวน ภาษาที่ใช ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลอง (Internal Consistency) ถูกตองและ
สมบูรณตรงตามเร่ืองที่วิจัย 
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่พัฒนา แกไขสมบูรณแลวมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 161) ไดคาความ
เช่ือม่ันแบบสอบถามเฉล่ียเทากับ 0.84 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพถึงผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
 2.  ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุม
ตัวอยาง จํานวน 200 ฉบับ 
 3.  สงแบบสอบถามดวยตนเองไปใหกลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน1 สัปดาห โดย
ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน 200 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
  4.  รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวแตละชุดนําไปลงรหัส 
 5.  การประมวลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   
 การจัดกระทาํขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยนําขอคําถามมาแจกแจงความถ่ี และ
หาคารอยละ นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง 
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 2. การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ใชสถิติคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) แปลความหมายของคะแนนเปนชวง ๆ ไดดังนี ้(สิน พันธุพินิจ.2547: 155)   
 คาคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับ
มากที่สุด 
 คาคะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับ
มาก 
 คาคะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับ
ปานกลาง 
 คาคะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับ
นอย 
 คาคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารมีการปฏิบัติ อยูในระดับ
นอยที่สุด 
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จําแนกตามอายุ และระดับ
การศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
จําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา โดยใชสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  คร้ังนี้ผู วิ จัยไดใชสถิติ
ประกอบดวย 
  1. สถิติพื้นฐาน  
   1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อนําเสนอขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    1.2 คาเฉล่ีย (Mean)  
   1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
สรปุผลการวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สรุปผลไดดังนี ้
ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม       
 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน  เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 35 ป จํานวน 
103 คน คิดเปนรอยละ 51.50  อายุ 35 - 45 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ36.00 และอายุ 45  ปขึ้นไป จํานวน 25 
คน คิดเปนรอยละ12.50 และระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 135 คน  คิดเปนรอยละ 67.50 และสูงกวาปริญญาตรี  
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 32.50 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมและรายแบบ 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบหรือปฏิบัติ 3.74 0.82 มาก 5 

2. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจของตน 

3.65 0.89 มาก 7 

3. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ บัญชาแตไม
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจ 

3.69 0.84 มาก 6 

4. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับ บัญชาและ
ผูบริหารอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเม่ือไดขอมูลที่ดีกวา 

3.97 0.76 มาก 3 

5. ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ 

4.25 0.79 มาก 1 

6. ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายใน
ขอบเขตนั้น 

4.20 0.65 มาก 2 

7. ผูบริหารมอบใหผูใตบงัคับบัญชาตัดสินใจเอง 3.86 0.85 มาก 4 
โดยรวม 3.97 0.78 มาก  

 
 จากตาราง 3 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.97, S.D.= 
0.78) เม่ือพิจารณารายแบบ พบวา อยูในระดับมากทุกแบบ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ แบบที่ 5 
ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ 
( Χ = 4.25, S.D.= 0.79)  แบบที่ 6 ผูบริหารชี้ขอ จํากัดแลวใหผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจภายในขอบเขตนั้น 
( Χ = 4.20, S.D.= 0.65) แบบที่ 4 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารอาจ
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเ มื่อไดขอมูลที ่ดีกวา  ( Χ =3.97, S.D.= 0.76) แบบที ่ 7 ผูบริหารมอบให
ผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจเอง( Χ = 3.86, S.D.= 0.85) แบบที ่1 ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบหรือปฏิบัติ( Χ = 3.74, S.D.= 0.82) แบบที่ 3 ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
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แตไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ( Χ = 3.69, S.D.= 0.84) และแบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกลี้ยกลอมให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน ( Χ = 3.65, S.D.= 0.89) 
 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 
พบวา  
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายแบบ 
 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับการศึกษา 

t Sig ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวแจงใหผู
ใตบังคับ บัญชาทราบหรือปฏิบัติ 

3.68 0.40 มาก 3.80 0.39 มาก -.503 .632 

2. ผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอม
ใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการ
ตัดสินใจของตน 

3.51 0.85 มาก  3.79 0.45 มาก .171 .867 

3. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใต บังคับบัญชาแตไมเปล่ียน 
แปลงการตัดสินใจ 
 
 

3.60 0.76 มาก 3.78 0.48 มาก -.071 .853 

4. ผูบริหารตัดสินใจแลวขอความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชา และผูบริหารอาจ
เปล่ียนแปลงการตัดสินใจใหมเม่ือได
ขอมูลที่ดีกวา 

3.84 0.53 มาก 4.10 0.38 มาก .288 .673 

5. ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอ
คําแนะนําหรือความคิดเห็นจาก
ผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณา
ตัดสินใจ 

4.03 0.39 มาก 4.47 0.28 มาก -.095 .683 
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ตาราง 13 (ตอ) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร 
ระดับการศึกษา 

t Sig ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 
6. ผูบริหารช้ีขอจํากัดแลวให
ผูใตบังคับบัญชาทําการตัดสินใจ
ภายในขอบเขตนั้น 

 
4.16 

0.26 มาก 4.24 0.20 มาก .278 .474 

7. ผูบริหารมอบใหผูใตบังคับ บัญชา
ตัดสินใจเอง 

3.79 0.63 มาก 3.93 0.32 มาก -.084 .456 

โดยรวม 3.80 0.57 มาก 4.14 0.25 มาก -.128 .517 
 
 จากตาราง 13 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและ
รายแบบ ไมแตกตางกัน  
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยจําแนกตามอายุ ในภาพรวม
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายแบบ พบวา แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับการตัดสินใจของตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําไปทดสอบเปนรายคูตามวิธีการ
ของ Scheffe (Scheffe’s Method) จําแนกตามอายุเปนรายคู  พบวา แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน โดยครูที่มีอายุตํ่ากวา 35 ปแตกตางกับครูที่มีอายุ 35 - 45 ป และ 45  ป
ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายแบบ ไม
แตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 อภิปรายผลไดดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 พบวา โดยรวมและรายแบบทุกแบบอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของแทนเนนบอม และชมิดท (ศรัญู พงศประเสริฐสิน. 2554: 15; อางอิงจาก 
Tannenbaum & Schmidt. 1958: 6) ที่อธิบายวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารเปนกระบวนการเลือกส่ิงตางๆ 
ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลไดอาศัยความรู ความชํานาญ ประสบการณทํางาน รวมทั้งมีวิธีการตาง ๆ ที่สามารถพิจารณา
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วิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุดกับองคกรหรือสถานศึกษา เพื่อที่จะสามารถพัฒนาองคกรหรือสถานศึกษาไปสู
ความสําเร็จ โดยอาศัยพฤติกรรมการตัดสินใจตามทฤษฎีตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ไดจัดการอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการช้ีแจงถึง
แนวทางปฏิบัติในการบริหารอยางชัดเจน ทําใหการตัดสินใจเปนไปทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมัย
ภรณ ตันฮะเส็ง(2553: 73 - 81) เร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก และงานวิจัยของ จารุวรรณ วิจิตรวงศวาน 
(2556: 117 - 118) ทําการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูบริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 8 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูบริหาร โดยภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก    
  ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 แบบผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็น
จากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและอยูในอันดับสูงสุด แสดงใหเห็นวา
การตัดสินใจแบบนี้ ผูบริหารอภิปรายปญหารวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชา  แลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง โดย
อาจจะยอมหรือไมยอมใหความเห็นของกลุมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ผูบริหารจะทําการตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐาน
ทางกฎหมายซ่ึงถือวามีความสําคัญมากกวาที่จะตัดสินใจตามความเห็นของกลุมผูใตบังคับบัญชา ไมไดยึดหลัก
ความพึงพอใจของผูรวมงานอยางเดียวแตยึดหลักความถูกตองเปนส่ิงสําคัญที่สุด ซ่ึงเปนแนวทางพิจารณาตัดสินใจ
ทางการบริหารที่พยายามใชวิธีการทางกฎหมายเพื่อใหแตละคนหรือกลุมบุคคลตลอดจนองคการเกิดความม่ันใจวา
ไดปฏิบัติไปดวยความชอบธรรมและไมมีสวนใดที่กอใหเกิดผลในทางไมดีแกตนภายหลัง การตัดสินใจโดยอาศัย
แนวทางกฎหมายเปนวิธีการสําคัญในการตัดสินใจส่ังการทางบริหาร พรอมทั้งหาทางเลือกที่เหมาะสมโดยอาศัย
ขอบขายทางกฎหมายและขอบขายทางสังคมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคอยางสูงสุด   ซ่ึงเปนตามแบบ
ที่ 5 ของทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจตามแนวคิดของแทนเนนบอม และชมิดท สอดคลองกับ ธร สุนทรายุทธ (2550: 
105) ที่เสนอแนวคิดวา การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมยอมสงผลดีในการบริหารงาน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจริญศักด์ิ คําพุฒ (2552: 25) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวน
ใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจ คือ ผูบริหารเสนอปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลว
นํามาพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง สอดคลองกับ ศรัญู พงศประเสริฐสิน (2554: 136 - 144) เร่ืองพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมีพฤติกรรมการตัดสินใจดานผูบริหาร
เสนอปญหาแลว ฟงคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา แลวนํามาพิจารณาตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 
และสอดคลองกับ สุทธิรัตน นาคราช (2558: 152) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการทํางาน
เปนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผูบริหาร อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน  
   ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในรายแบบที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ แบบผูบริหารตัดสินใจเอง
แลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน  ดังที่ ภารดี อนันตนาวี (2553: 173 -175) ไดอธิบาย
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วาการตัดสินใจ คือ กระบวนการที่สําคัญและเปนศูนยกลางของการบริหาร หนาที่หลักของการบริหารคือ การส่ังการ
และควบคุมกระบวนการตัดสินใจ และดวยเหตุนี้ผูบริหารสวนใหญกอนเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
คุณวุฒิทางการบริหาร มีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และมีการเขารับการอบรมจากสถาบันพัฒนา
ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหมีองคความรูในดานการบริหารสถานศึกษา ทําใหผูบริหารมีความรู
ความสามารถ มีพฤติกรรมในบริหารสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด สอดคลองกับผลการวิจัยของ อมรา
ภัสร บุณยสิทธิ์เศรต (2559: 78) ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบวา  พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับมากทุกดาน โดย
มีพฤติกรรมการตัดสินใจผูบริหารสถานศึกษาที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน   
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยจําแนกตามอายุ และระดับ
การศึกษา  
  1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โดยจําแนกตามอายุ พบวา ครูที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 17 ในภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเพราะวาผูใตบังคับบัญชาที่มีวัยแตกตางกัน เช่ือม่ันในผูบริหารที่
เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการออกความคิดเห็น ทําใหความคิดริเร่ิมที่แตละคนมีอยูนั้นไมถูกควบคุม หรือกดดันไว 
การตัดสินใจถือเปนพฤติกรรมที่จําเปนและมีความสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะเลือกวิธีการตัดสินใจที่
เหมาะสมที่สุด โดยเช่ือวาจะเปนทางนําไปสูความสําเร็จได หากทุกกระบวนการมีการตัดสินใจที่เหมาะสมสอดคลอง 
จะยังผลใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังที่ลิเคิรต (Likert) ไดสนับสนุนวากลุมที่มีประสิทธิภาพสูง สมาชิก
แตละคนจะมีความรูสึกปลอดภัยในการตัดสินใจไดตามความเหมาะสมโดยมีเปาหมายอยางชัดเจนเปนพื้นฐานของ
การตัดสินใจ ทั้งยังคงรักษาภาวะแหงความรวมมือและความมานะพยายามในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําส่ังนั้น
ดวย เม่ือพิจารณารายแบบ พบวา แบบผูบริหารตัดสินใจเองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจ
ของตน โดยครูที่มีอายุตํ่ากวา 35 ป มีความคิดเห็นแตกตางกับครูที่มีอายุ 35 - 45 ป และ45  ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากครูที่มีอายุตํ่ากวา 35 ป ไมตองการออกความคิดเห็นในบางคร้ังการ
ตัดสินใจของผูบริหารตองขึ้นอยูกับเหตุการณและความพรอมของบุคลากร เพราะผูใตบังคับบัญชาไมตองการใหมี
การตัดสินใจรวมกับผูบริหารโดยพรํ่าเพร่ือ สวนรายแบบอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
  2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จําแนกตามระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบวา ครูที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ในภาพรวมและรายแบบไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะครูทุกคน
เห็นดวยกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารวาผูบริหารจะไมยึดแบบใดแบบหนึ่งตายตัวในการตัดสินใจ แตจะ
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ สอดคลองกับ ศรัญู พงศประเสริฐสิน 2554: 136 -144)  พบวา ครูที่มีระดับ
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การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทัว่ไป 
 ในการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที่ มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวาแบบที่ 5 ผูบริหารเสนอ
ปญหาแลวขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ อยูในระดับสูงกวาดาน
อื่น ๆ ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จึงควรกําหนดนโยบายในการสรางเสริมพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยการสนับสนุนให
ผูบริหารเสนอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาแกผูใตบังคับบัญชาทราบ และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการชวยกันหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแกปญหา และมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจรวมกับผูบริหาร 
  1.2 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที่ มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 พบวา แบบที่ 2 ผูบริหารตัดสินใจ
เองแลวเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับการตัดสินใจของตน อยูในระดับตํ่ากวาดานอื่น ๆ เพราะในการบริหาร
สถานศึกษามีขอจํากัดในเร่ืองนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และปญหาบางอยางตองแกไขอยางรีบดวน ผูบริหาร
จําเปนตองตัดสินใจโดยทันท ีไมอาจรอเกล้ียกลอมใหผูใตบังคับบัญชายอมรับ ไดเพียงแจงใหทราบการตัดสินใจ การ
บริหารโรงเรียนไมสามารถกําหนดไดวาพฤติกรรมแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นกับสถานการณ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  2.1 ระดับตัวผูบริหาร ผูบริหารโรงเรียนควรมีการพัฒนาตนเองในเร่ืองของการตัดสินใจบางอยางที่
ผูบริหารไมใชแบบมีสวนรวม เชนการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจหรือความรูอยาง
กวางขวางที่สามารถนําขอมูลที่มีอยูมาใชในการตัดสินใจได ซ่ึงอาจใชผลการวิจัยคร้ังนี้ ในการตรวจสอบพฤติกรรม
การตัดสินใจของตนเอง และปรับปรุงพฤติกรรมในการตัดสินใจของตนเองในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม 
  2.2 ระดับหนวยงานที่เก่ียวของ  
   2.2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ควรจัดทําโครงการพัฒนาความรู
ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
17 และมีการติดตามผลทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยางสมํ่าเสมอ  
   2.2.2 ควรศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ รวมทั้งเร่ืองการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ควรสงเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน โดยสนับสนุนในดานเอกสาร
เผยแพรความรู ตําราทางพฤติกรรมศาสตรและการบริหาร หรือคูมือการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน หรือจัด
กิจกรรมไปศึกษาดูงานทางการบริหารโรงเรียนดีเดนทั้งในจังหวัดหรือตางจังหวัดหรือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ผูบริหารในหนวยงานอื่นที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 
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   2.2.3 โรงเรียน คือผูบริหารโรงเรียนควรศึกษาถึงเร่ืองที่ใชในการตัดสินใจและเลือกแบบการ
ตัดสินใจแลวทําใหการตัดสินใจในเร่ืองนั้นไดรับความรวมมือจากคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนและประสบ
ผลสําเร็จตอการบริหารงาน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะตองรับฟงและใชแนวคิดหรือความคิดเห็นของคณะครูในโรงเรียน
ซ่ึงเปนแบบการมีสวนรวมในเร่ืองที่ตองตัดสินใจของผูบริหารและครูในโรงเรียน เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ และ
แกปญหาเก่ียวกับงานของโรงเรียน อันจะสงผลใหคณะครูในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจและนําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจที่สงผลตอการบริหารงานของระหวางผูบริหาร
โรงเรียนของรัฐบาล และผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
 2. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนในแบบตาง ๆ ตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานวามีพฤติกรรมการตัดสินใจอยางไร 
 3. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อจะได
องคความรูใหม ๆ ทางดานการบริหารศึกษาเพิ่มขึ้น 
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NBUE100: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS ABOUT “THE RELATION 
AND FUNCTION” OF THE STUDRNTS IN MATHAYOMSUKSA 4 BY USING COGNITIVE 
GUIDED INSTRUCTION (CGI) 
 
กิตติยา  ลาปะ 1   ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 

1 นักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและ
ฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) และศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .83 และแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร
จํานวน 40 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) นักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้น
ไป 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
( Χ = 159.60) 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแนะใหรูคิด (CGI), เจตคติ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study of learning achievement in mathematics about 
“The Relation and Function” for the Students in Mathayomsuksa 4 by using Cognitive Guided Instruction 
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(CGI), to compare the differences of learning achievement in mathematics about “The Relation and 
Function” between before and after learning by using Cognitive Guided Instruction (CGI) and to study the 
students’ attitudes towards learning mathematics. The sample group was 40 students in Mathayomsuksa 
4. Research instruments were 6 instruction plans, 40 items of achievement test in mathematics about 
“The Relation and Function” were multiple choices test which reliability was .83 and 40 items of students’ 
attitudes test towards learning mathematics which reliability was .88 . The statistics for analyzing data 
were percentage, mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples. 
 The results of the research were as follows: 
 1. The learning achievement in mathematics about “The Relation and Function” for the 
Students in Mathayomsuksa 4 by using Cognitive Guided Instruction (CGI) was higher than good rate, all 
the  students passed the criterion provided.  
 2. After learning mathematics about “The Relation and Function”, the learning achievement of 
students in Mathayomsuksa 4 were higher than before learning by using Cognitive Guided Instruction 
(CGI) at the .05 level of significance. 
 3. Students’ attitudes towards learning mathematics was higher than good rate. 
 
Keywords: Learning achievement, Cognitive Guided Instruction (CGI), Attitude  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษา โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่เปดโอกาสให
เยาวชนทุกคน ไดเรียนรูคณิตศาสตรอยางตอเนื่องตามศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชนเปนผูที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรรูจักนําความรูทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ไปใชแกปญหาการดําเนินชีวิต สามารถพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบและสรางสรรครวมทั้งสามารถนําไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐาน
สําหรับ การศึกษาตอ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนไว 6 สาระหลัก จํานวนและการดําเนินการ การวัด 
เรขาคณิต เรขาคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน และทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร โดยโรงเรียนสามารถจัดโครงสรางการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความพรอมและจุดเนน 
รวมทั้งตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน โดยปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ
ผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4–10) และคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําให
มนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา หรือสถานการณถ่ีถวน
รอบคอบชวยใหคาดการวางแผนตัดสินใจแกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมนอกจากนี้
คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอ
การดําเนินชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดดีและมีความสุขในการพัฒนาความคิด 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)  
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 จากการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education 
Testing หรือ O-NET) ของสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ต้ังแตปการศึกษา 2558-2559 มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 21.26 และ 20.40 ตามลําดับ (รายงาน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559) ซ่ึง
ผลการทดสอบดังกลาวตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กําหนดเกณฑขั้นตํ่า 
เฉล่ียรอยละ 50 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชนกัน และ
ผลดังกลาวสอดคลองกับผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชันเปน
เนื้อหาหนึ่งในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน และกําหนดใหนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนในภาค
เรียนที่ 2 จากการประมวลรวมกับประสบการณการสอนของผูวิจัยพบปญหาในการเรียนการสอน เร่ือง ความสัมพันธ
และฟงกชัน ไดแก นักเรียนมีความรูพื้นฐานที่จําเปนไมเพียงพอตอการเรียน เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน โดย
ความรูพื้นฐานที่จําเปน ไดแก เซต ระบบจํานวนจริง การแกสมการ การแกอสมการตัวแปรเดียว การแกระบบสมการ 
และ กราฟ เปนตน สอดคลองกับสาระที่ 4 พีชคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 นอกจากนี้จะเห็นไดจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ สาเหตุหนึ่งเกิดจากความสามารถในการแกปญหาแก
โจทยปญหาความเขาใจทางคณิตศาสตร และ ความสามารถในการคิดของนักเรียนรวมถึงทักษะอื่น ๆ เขาไวดวยกัน
เชน การใหเหตุผล การส่ือสาร และการตัดสินใจ  
 การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) เปนวิธีการหนึ่งซ่ึงมี
พื้นฐาน การเรียนการสอนตองเกิดจากความรูของผูเรียน และใหความสําคัญกับการคิดการแกปญหาดวยตัวของ
ผูเรียนเอง  โดยมีครูผูสอนเปนผูสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา
ความเขาใจทางคณิตศาสตร และ ความสามารถในการคิด คารเพนเทอร (ชัยวัฒน อุยปาอาจ. 2552: 15; อางอิงจาก 
Carpenter et al. 1989: 499-531) และความสามารถในการหาคําตอบดวยตนเอง อยูบนพื้นฐานการคิดตามความ
เขาใจของนักเรียน แลวนํามาพิจารณาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และเปนการสอนที่เนนการสรางความรู
ดวยความเขาใจภายในตัวนักเรียน เม่ือนักเรียนไดคําตอบแลวใหนักเรียนนําเสนอคําตอบ โดยครูและเพื่อนรวมกัน
ถามใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่ใช (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. 2551: 9) การสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
เปนการที่ครูยึดเอาการคิดแกปญหาของนักเรียนเปนแนวทางในการสอนโดยครูใชการสังเกต การถาม และการฟงการ
อธิบายแสดงแนวคิดในการแกปญหาของนักเรียนเปนแนวทางในการสอนแลวนําผลที่ไดจากการสังเกต การถาม การ
ฟงดังกลาวมาประกอบเปนขอมูลในการตัดสินใจที่อยูบนความรูและความเช่ือของตัวครูเองเพื่อหาวิธีการสอนที่
สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน (ขวัญ เพียซาย. 2553: 25) ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการสอนแบบการสอนแนะให
รูคิด (CGI) ใหแกผูเรียน เพื่อฝกใหผูเรียนรูถึงกระบวนการคิดตรวจสอบความคิดของตนเองไปในทิศทางที่ถูกตอง และ
นําไปสูการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนได ผูเรียนสามารถเรียนรูอยางเขาใจถอง
แทจากตัวอยางที่สัมผัสไดจริง ทําใหรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรมีประโยชน มีคุณคาสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 
 จากที่กลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธ
และฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่
4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑระดับดีขึ้นไปรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
4 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 384 คน โดยนักเรียนแตละหองมีจํานวนและความรู
ความสามารถพอๆ กัน 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
   เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน ซ่ึงไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยใช
หองเรียนเปนหนวยของการสุม 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน 
- เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร  
 

การจัดการเรียนรู 
แบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
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  ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เ ร่ือง 
ความสัมพันธและฟงกชัน และเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง 
ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 
ความสัมพันธและฟงกชัน เปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และ แบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ไมนอยกวารอยละ 80) 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  3. เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน 
ปรากฏ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง 

ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) 

 
คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ Χ . S.D. 
29-35 80-100 ดีมาก 14 35 30.64 1.22 
22-28 70-79 ดี 26 65 26.35 1.44 
15-21 60-69 ปานกลาง - - - - 
8-14 
1-7 

50-59 
0-49 

ปรับปรุง 
ตํ่ากวาเกณฑ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 40 100   
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 จากตาราง 1 พบวา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 29-35 
คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35 คาเฉล่ีย 30.64 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.22 และนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 22-28 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซ่ึงอยูในระดับดี มีจํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 65 คาเฉล่ีย26.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.4 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ปรากฏ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด Χ . S.D. t Sig 
กอนเรียน 6 14 9.55 1.77 38.84* .00 

หลังเรียน 23 33 27.85 2.48 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด 
(CGI) กอนเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 6 คะแนน คะแนนสูงสุด 14 คะแนน คาเฉล่ีย 9.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 
สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 25 คะแนน คะแนนสูงสุด 33 คะแนน คาเฉล่ีย 27.85 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.48 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 38.84) 
 
 เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 อยูในระดับดีขึ้นไป ปรากฏดังตาราง3 
 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ Χ . S.D. 
161-200 80-100 ดีมาก 21 52.50 175.24 9.28 
121-160 70-79 ดี 19 47.50 145.63 12.54 
81-120 60-69 ปานกลาง - - - - 
41-80 50-59 ไมดี - - - - 
0-40 0-49 ไมดีเลย - - - - 

รวม 40 100   
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 จากตาราง 3 พบวา การศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 161-200 
คะแนน อยูในเกณฑ 80-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 คาเฉล่ีย 175.24 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.28 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 121-160 คะแนน อยูในเกณฑ 70-79 ซ่ึงอยูในระดับดี  
มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 47.50 คาเฉล่ีย 145.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.54 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ผลการวิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง ความสัมพันธและฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ของ
นักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการจัดการเรียนการสอน โดยให
นักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองซ่ึงอาศัยความรูพื้นฐานของนักเรียน สนับสนุนใหนักเรียนรูจักแนวทางแกปญหา
ดวยตนเอง ฝกใหนักเรียนคิดและสามารถวิเคราะหใหเหตุผลได โดยผูสอนมีหนาที่ใหความชวยเหลือนักเรียนในการ
แกปญหาทําใหนักเรียนไดฝกคิด สามารถหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาดวย
ตนเอง ผูสอนเปนผูแนะแนวทางใหนักเรียนคิดอยางตอเนื่องเกิดการเรียนรูในเนื้อหาหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร 
ซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ เวชฤทธิ ์อังกนะภัทรขจร (2551: 9) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบการสอนแนะ
ใหรูคิด (CGI) ที่ใชทักษะการใหเหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การ
วิเคราะหขอมูลกับ ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ดานความเขาใจทาง
คณิตศาสตร เร่ือง การวิเคราะหขอมูล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบภายหลังการทดลอง
มากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และดานทักษะการใหเหตุผล พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากการ
ทําแบบทดสอบภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สุรชัย วงคจันเสือ (2555: 27) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
และความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณ โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด DAPIC และ CGI 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิด DAPIC และ CGI มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียน สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด DAPIC และ CGI มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ สูงกวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลกาญจน สุวรรณรักษ (2556: 33) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง และการตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดย
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง และการตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เ ร่ือง ความสัมพันธและฟงก ชัน ของนักเ รียน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนการเรียนรู
ผานการแกปญหา ซ่ึงเปนปญหาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอนตองเกิดจากการสรางความรู
ของนักเรียน รวมทั้งใหความสําคัญกับการคิดและการแกปญหาดวยตัวของนักเรียนเอง สนับสนุนใหนักเรียนคิดและ
สามารถคิดวิเคราะหใหเหตุผลได โดยผูสอนเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและ
ชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหาทําใหนักเรียนไดฝกคิด สามารถหาวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย และตัดสินใจ
เลือกวิธีการแกปญหาดวยตนเอง โดยใชกระบวนการตางๆ ที่นําไปสูการแกปญหา เปนการเรียนรูที่มีการเปดโอกาสให
นักเรียนไดทํางานเปนกลุม และนําเสนอความคิดของตนเอง รวมกันอภิปรายกอใหเกิดการเช่ือมโยงความรูเดิมของ
นักเรียนใหสัมพันธและสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเกิดการเรียนรูในเนื้อหาหรือ
กระบวนการทางคณิตศาสตร  ซ่ึงสอดคลองกับ สุธารัตน สมรรถการ (2556: 7) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมูทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แกปญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะให
รูคิด (CGI) เร่ือง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูแบบการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 16.20 คะแนน คิดเปนรอยละ81.00 ซ่ึงยังสอดคลองกับ กุลกาญจน สุวรรณรักษ 
(2556: 33) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง และการตวง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง และการตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวผลงานวิจัย
ของ  อําภารัตน ผลาวรรณ (2556: 31-32) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด (CGI) เร่ือง
ความนาจะเปน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ความ
ตระหนักในการรูคิด และความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด 
สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะใหรูคิด สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3. เจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรู 
โดยการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) อยูในระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบ
การสอนแนะใหรูคิด (CGI) เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู กลาคิด กลาแสดงออก ไม
กลัว ไมกดดันเม่ือถูกถามเพราะนักเรียนสามารถคิดหาคําตอบตามความเขาใจของตนเองได ผูสอนจะเปนเพียงผูที่
คอยแนะนํา สนับสนุนใหนักเรียนรูจักแนวทางแกปญหาดวยตนเอง ฝกใหนักเรียนคิดและสามารถวิเคราะหใหเหตุ
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ผลได โดยผูสอนคอยใหความชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหาทําใหนักเรียนไดฝกคิด สามารถหาวิธีการแกปญหาที่
หลากหลายชวยใหนักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการจัดการเรียนและอยากที่จะเรียนแบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) 
ทําใหการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูนี้จึงดําเนินไปไดดวยดี มีความสุขทั้งนักเรียนและครู ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กุลกาญจน สุวรรณรักษ (2556) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง 
และการตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ผลการวิจัยพบวาเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ัง และการตวง ของ
นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการ
เช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เชนกันกับงานวิจัยของ  
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. การจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ใชเวลานาน ผูสอนควรศึกษาและวาง
แผนการสอนใหเปนไปตามที่กําหนดไมใหลาชา และเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหไดมากที่สุด 
 2. ครูผูสอนหรือผูที่สนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู สามารถนําการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอนแนะใหรูคิด (CGI) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการแนะใหรูคิด (CGI) ไปใชกับวิชาอื่นเพื่อนําไป
ตอยอดในการพัฒนาทักษะกระบวนการดานอื่นๆ 
 2. การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการทดลองแบบศึกษากลุมเดียวแบบแผนการทดลองนี้ มุงเนนทดลองกับกลุม
ทดลองเพียงกลุมเดียวเทานั้น ดังนั้น ในการทําการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการเพิ่มกลุมควบคุมแลวนําผลที่ไดมา
เปรียบเทียบกัน เพื่อจะทําใหผลการวิจัยมีผลที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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NBUE101: การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
A DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON THE GOOD CITIZENS 
IN ACCORDANCE WITH THE DEMOCRACY FOR PRATOMSUKSA 5 STUDENTS 
 
ณัฏฐกิตต์ิ   รัตนบรรยงค 1   ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางกอนเรียน (Pre-test) และ
หลังเรียน (Post-test) กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดนอยแสงจันทร (จันทรศิริวิทยาคาร) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาคเรียนที ่2 ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 11 
คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติไมใชพารามิเตอร (Non Parametric) ดวยวิธี Wilcoxon 
Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.91/82.42 ปรากฏวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตาม 
วิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) Development of Computer Assisted Instruction on the good Citizens 
in accordance with the Democracy for Prathomsuksa 5 students, and 2) to compare the students’ 
achievement before and after using computer assisted instruction lesson The sample in this research 
consisted of 11 fifth grade students from Watnoisangchan school (Chansiri Wittayakarn) in the basic 
educational schools under office of Samutsongkram Primary Educational service in second semester in 
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the academic year of 2017. The instruments were computer assisted instruction lesson, lesson plans and 
students’ learning achievement test a four choice objective test within 30 items. The data were analyzed 
by percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing was analyzed by non-
Parametric of Wilcoxon Signed Ranks Test.  
 The results revealed that: 
 1. The efficiency of computer assisted instruction on the good citizens in accordance with the 
Democracy for Prathomsuksa 5 students was at 80.91/82.42. There was higher than the standard criteria 
of 80/80 based on the assumption. 
 2. The students’ learning achievement through computer assisted instruction on the good 
citizens in accordance with the Democracy for Prathomsuksa 5 students was higher than before learning 
at the statistical significance level of.05. 
 
Keywords: The Creating of Computer Assisted Instruction, the good Citizens in accordance with the 

Democracy 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังไดทุกฝาย ที่เก่ียวของ
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการ
วางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551: 4) ซ่ึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปล่ียนจุดเนนใน
การพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง แนว
การพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ
และความรูพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน ซ่ึงแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุง
สงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551: 1)  
 ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดแบงสาระการเรียนรูออกเปน 5 สาระ คือ 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตในสังคม สาระที่ 3 
เศรษฐศาสตร สาระที ่4 ประวัติศาสตร และสาระที ่5 ภูมิศาสตร ในสวนของสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดํารงชีวิตในสังคม ไดกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไวเปนความรูที่เปนพื้นฐานใน
การเรียน เชน การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี สิทธิเด็ก วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และการปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุขแลวนั้น ในสาระการเรียนรูที่ 2 นี้จึงเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญ
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ในการที่จะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เนื่องจากเปนเนื้อหาเก่ียวกับทองจํา จึงทําใหไมมีแรงจูงใจในการ
เรียน ซ่ึงนักเรียนตองมีพื้นฐานในเร่ืองที่กลาวมาแลว จึงจะสามารถนําความรูไปเช่ือมโยง บูรณาการกับเร่ืองตางๆ ที่
อยูในหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: 15)  
 โปรแกรมบทเรียนหรือคอรสแวร (Courseware) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐาน
ของระบบการเรียนการสอนและศักยภาพ ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสารที่ประกอบดวยทั้งวิธีการเรียน
การสอน เนื้อหาวิชา และส่ือตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความมุงหมายของรายวิชา หรือ
เร่ืองที่เรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2550: 3-4) ซ่ึงจากผลการศึกษาและงานวิจัยจํานวนมาก 
พบวา การเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนจะมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา เร็วกวา 
และจําไดนานกวาเม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนตามปกติ ทุกสาขาวิชา ผูเรียนจะพัฒนาการดานทักษะในการแกปญหา
และมีทักษะในการสรางสรรคที่ดีขึ้น ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรนั้น เปนกระบวนการเรียนการสอน 
ตามเอกัตบุคคล เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลทั้งในเชิงสติปญญา ทักษะ เจตคติ โดยเปล่ียนจากครู
เปนศูนยกลาง มาสูผูเรียนเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน และมีการสรางปฏิสัมพันธใหมของการเรียน
การสอน จากครูกับผูเรียนมาสูผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับส่ือหรือคอมพิวเตอรนั่นเอง ในดานประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น มีทั้งประโยชนตอผูเรียนและผูสอน ประโยชน ตอผูเรียน คือ ผูเรียนสามารถเรียนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนไดตามความตองการของผูเรียน ทั้งในดานเวลา สถานที่ เปนลักษณะติวเตอร (Tutor) สวนตัว
ของผูเรียน สามารถประเมินความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ และผูเรียนไดเรียนแบบการฝกปฏิบัติ (Active 
Learning) มีการปอนกลับทันที ซ่ึงเปนการเสริมแรงใหกับผูเรียนมีสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการ
เรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย (กิดานันท  มลิทอง. 2543: 244-245) ทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนมากย่ิงขึ้น สวนประโยชนตอ
ผูสอน คือ เปนเคร่ืองมือที่สนับสนุนใหผูสอนใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในเนื้อหาที่เขาใจ
ยากผูสอนมีเวลามากขึน้ไมตองทํางานซํ้าซอนและทําใหผูสอนปรับปรุงตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ทันตอ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณปจจุบันมากขึ้น 
 ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
ครูผูสอนเลือกสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ใหมีความนาสนใจในเนื้อหาของบทเรียนไดดี ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนา 
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จึงเปนเร่ืองที่ครูผูสอนใหความสําคัญกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากขึ้น 
จนกลายเปนส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพมากและมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
 จากความเปนมาและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูผูสอน
จึงควรนําโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และสราง
บทเรียนใหมีความนาสนใจมากย่ิงขึ้น เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน และอีกทั้งยังชวยทําให
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาไมนาเบื่อ และเปนการพัฒนามนุษยใหมีประสิทธิภาพสามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงจะสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาใหกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางกอนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนบทเรียน 
CAI (Computer Assisted Instruction) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยโปรแกรม Adobe Captivate 2017 โดยรูปแบบของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรางโดยรูปแบบโครงสราง มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับบทเรียนสําเร็จรูปที่ไดรับ
จากการพัฒนามาจากรูปแบบที่เปนเอกสาร มาปรากฏอยูในหนาจอคอมพิวเตอร ซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอส่ือประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อ
ถายทอดเนื้อหาบทเรียน โดยนําเสนอผานหนาจอคอมพิวเตอร ซ่ึงบทเรียนประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา
บทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถของบทเรียนในการสราง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู บรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 โดย 
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80 ที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80 ที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
หลังจากการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการวัดผลดานพุทธิพิสัย ซ่ึงวัดไดจาก
คะแนนของแบบทดสอบ จํานวน 30 ขอ รวม 30 คะแนน ซ่ึงเปนแบบทดสอบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบ
จากผูเช่ียวชาญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 
2560 โรงเรียนวัดนอยแสงจันทร (จันทรศิริวิทยาคาร) จํานวนนักเรียน 11 คน 
  2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  
   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  
    2.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
    2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ไดแก  
   1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน 
   2. แผนการจัดการเรียนรู ผานการตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ  
ลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด โดย
ผูเช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานการตรวจพิจารณาหาคุณภาพ ความเหมาะสม โดย
วัดคาดัชนีความสอดคลอง Index of Item-Objective Congruence (IOC) และทําการคํานวณคาความยากงาย คา
อํานาจจําแนกเปนรายขอ และหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชวิธีการของ โลเวท (Lovett) โดย
ผูเช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบแผนการวิจัย ใชแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test Design) 
(ปรีชา  เนาวเย็นผล. 2540: 156) 
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ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 
 เม่ือ  T1  แทน การทดสอบกอนเรียน 
   T2  แทน การทดสอบหลังเรียน  
   X  แทน การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง สวนประกอบคอมพิวเตอร 
 2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 
  2.1 ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จํานวน 30 ขอ 
  2.2 ดําเนินการจัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 4 หนวยการจัดการเรียนรู จํานวน 20 
ช่ัวโมง โดยไมนับรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ดําเนินการสอนในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 
  2.3 ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 รอยละ (Percentage) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 122) 

   สูตร fP = ×100
N

 

   เม่ือ P แทน รอยละ 
     f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลง 
     N แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
  1.2 คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) (ลัดดาวัลย  เพชรโรจน; และคณะ. 2550: 26) 

   สูตร 

n

i
i=1

X
μ = 

N

∑
 

   เม่ือ µ แทน คาเฉล่ียของประชากร 
     Xi แทน คะแนนตัวที ่i 
     I แทน ตัวที่ของคะแนนต้ังแต 1, 2, 3, …,n 
     N แทน จํานวนทั้งหมด 
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  1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลัดดาวัลย  เพชรโรจน; และคณะ. 2550: 46) 

   สูตร 
22fx fx

σ =  - 
N N

 
 
 

∑ ∑  

   เม่ือ σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
     X แทน คะแนนแตละตัว 
     f  แทน ความถ่ีของคะแนน 
     N แทน จํานวนทั้งหมด 
     Σ แทน ผลรวม 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร 
ดัชนีความสอดคลอง IOC (สมนึก  ภัทธิยธนี. 2551: 221) 

   สูตร R
IOC = 

N
∑  

   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค 
     ΣR แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทั้งหมด 
     N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
  2.2 การหาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร p (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2553: 97) ดังนี้ 

   สูตร RP = 
N

 

   เม่ือ p แทน ระดับความยากของแบบทดสอบ 
     R แทน จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 
     N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
  2.3 การหาคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร Brennan (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2553: 105) ดังนี้ 

   สูตร 
1 2

U LB = -
N N

 

   เม่ือ B แทน คาอํานาจจําแนก 
     U แทน จํานวนผูรอบรู หรือสอบผานเกณฑที่ตอบถู 
     L แทน จํานวนผูไมรอบรู หรือสอบไมผานเกณฑที่ตอบถูก 
     N1 แทน จํานวนผูรอบรู หรือสอบผานเกณฑฃ 
     N1 แทน จํานวนผูไมรอบรู หรือสอบไมผานเกณฑ 
  2.4 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการ
ของ โลเวท (Lovett) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 112) ดังนี้ 
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   สูตร 
( ) ( )

2
i i

cc 2
i

K x  - x
r  = 1 - 

K - 1 x  - c
∑ ∑

∑
 

   เม่ือ rcc แทน ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
     K แทน จํานวนขอสอบ 
     Xi แทน คะแนนของแตละขอ 
     C แทน คะแนนเกณฑหรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
     Σxi แทน ผลรวมของคะแนนทุกคน 
 3. สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง สวนประกอบคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 103) ดังนี้ 

   สูตร 1

X
NE  = ×100

A

 
 
 

∑
 

   เม่ือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
     ΣX แทน คะแนนรวมของแบบฝก 
     A แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหรืองานทุกช้ินรวมกัน 
     N แทน จํานวนนักเรียน 

   สูตร 2

X
NE  = ×100

B

 
 
 

∑
 

   เม่ือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
     ΣX แทน คะแนนรวมของงผลลัพธหลังเรียน 
     B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
     N แทน จํานวนนักเรียน 
  3.2 การวิเคราะหความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
สวนประกอบคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชสถิติที่ไมใชพารามิเตอร (Non Parametric) ดวย
วิธ ีWilcoxon Signed-Ranks Test จากสูตร (สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ. 2545: 41) ดังนี้ 
   สูตร di = Xi - Yi และ 
     T = คาของ T+ หรือ T- ที่มีคานอยกวา 
   เม่ือ di แทน ผลตางระหวางคะแนน 
     Xi แทน คะแนนหลังเรียน 
     Yi แทน คะแนนกอนเรียน 
     T+ แทน ผลรวมของอันดับที่ของ di ที่มีเคร่ืองหมาย + 
     T- แทน ผลรวมของอันดับที่ของ di ที่มีเคร่ืองหมาย - 
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ผลการวิจัย 
 1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 
ตาราง 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนสอบระหวางเรียน 

(40) 
คาเฉล่ีย 

(µ) 
คะแนนสอบหลังเรียน 

(30) 
คาเฉล่ีย 

(µ) 
1 28 70.00 22 73.33 
2 33 82.50 24 80.00 
3 31 77.50 24 80.00 
4 29 72.50 23 76.67 
5 29 72.50 21 70.00 
6 34 85.00 26 86.67 
7 33 82.50 24 80.00 
8 35 87.50 27 90.00 
9 34 85.00 27 90.00 

10 34 85.00 26 83.33 
11 36 90.00 28 93.33 

เฉล่ียรอยละ  80.91  82.42 
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.91/82.42 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 
80.91 และรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคาเทากับ 82.42 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
80.91/82.42 ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(Post-test)  
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ระหวางกอน
เรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม µ σ di Sig. 

กอนเรียน 11 30 14.73 3.29 
6.00 .003 

หลังเรียน 11 30 24.73 2.24 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรู โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประสิทธิภาพของ
บทเรียนอยูที่ 80.91/82.42 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ 
การใชคอมพิวเตอรเปนส่ือการสอน โดยยึดหลักปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ซ่ึงมีครูเปนผูออกแบบ
โปรแกรม หรือจัดส่ิงแวดลอมในการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ เรียนรูในรูปของการนําเสนอเนื้อหา การทบทวน 
การทําแบบฝกหัดการประเมินผลการเรียนการสอน สอดคลองกับ อรนุช  ลิมตศิริ (2544: 202 -206) ไดกลาวถึง รูปแบบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการเสนอเนื้อหา (Tutorail Instruction) มี
ลักษณะเปนการนําเสนอเนื้อหา โดยการใชส่ือประสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ  เกตุอูทอง (2550: 
88-91) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เร่ือง จังหวัดสมุทรสาคร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากผลการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.67/84.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การนําเอาคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางส่ือการเรียนการ
สอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสมอันไดแก ขอความ 
ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิกราฟ วีดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดในโปรแกรมประกอบไปดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ 
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โดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัวซ่ึงผูเ รียนเกิดการเรียนรูจากการมี
ปฏิสัมพันธหรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (Feedback) นอกจากนี้ยังเปนส่ือที่สามารถตอบสนอง
ความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดีรวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผู เรียนได
ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกภูมิ  ชูนิตย (2553: 121) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เร่ืองทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนดวยแผนที่ความคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย พบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.61/82.82 ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาไดอยูในเกณฑดี และมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด  
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ สนุก และสามารถจดจําเนื้อหาในการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. ครูผูสอนไดส่ือการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวและได
แนวทางในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาในคร้ัง
ตอไป ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. นักเรียนควรมีการเตรียมความพรอมและต้ังใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เพื่อที่จะทําใหนักเรียนสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  2. ครูควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาป 5 นั้น โดยมีตัวอยาง ภาพประกอบ และภาพเคล่ือนไหวเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน
และในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปผลิตส่ือในปจจุบัน มีการผลิตออกมาเปนจํานวนมากและแตละโปรแกรมก็มีขอดีและ
ขอจํากัดตางกัน ดังนั้นผูวิจัยควรศึกษาและเปรียบเทียบกอนที่จะนํามาพัฒนาส่ือตอไป 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  ครูควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบส่ือออนไลนหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในรูปแบบอื่นๆ เชน สถานการณจําลอง เกม และ เพลง เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและเขาใจบทเรียน
ไดมากย่ิงขึ้น 
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NBUE102: การศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL  
THE STUDY OF MATHEMATICS WORD PROBLEM SOLVING SKILL ABOUT ADDITION 
DECIMALS, SUBTRACTION DECIMALS AND MULTIPLYING DECIMALS OF THE STUDENTS 
IN PRATHOMSUKSA 5, BY KWDL TECHNIQUES 
 
ศวิตา  อุปนันท 1   และ ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWDL และเพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 35 
คน เคร่ืองมือที่เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน แบบประเมินทักษะคณิตศาสตร และ
แบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบวา ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL นักเรียนทุกคน (รอยละ 100) มีคะแนน
ผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป นอกจากนี้เม่ือพิจารณาทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
อยูในระดับดีขึ้นไป ( Χ = 174.49) 
 
คําสําคัญ: ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เทคนิค KWDL 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare mathematics word problem solving 
skill about addition decimals, subtraction decimals and multiplying decimals for the Students in 
Prathomsuksa 5, taught by KWDL Techniques and to study students’ attitudes towards learning  
mathematics. The samples group of this study was 35 students in Prathomsuksa 5. Research instruments 
used in this study were 6 instruction plans, the evaluation form for mathematics word problem solving skill 
and 40 items of students’ attitudes test towards learning mathematics which had reliability level at 0.93. 
The statistics for analyzing data were percentage mean, standard deviation and t-test for Dependent 
samples. 
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 The results of the research were the mathematics word problem solving skill about addition 
decimals, subtraction decimals and multiplying decimals of the student in Prathomsuksa 5 after using 
KWDL techniques, was higher than good rate. All students passed the test criterion provided. This study 
forward that after learning by using KWDL, mathematics word problem solving skill about addition 
decimals, subtraction decimals and Multiplying decimals of the students in Prathomsuksa 5 were higher 
than before learning at the .05 level of significance. Students’ attitudes towards mathematics about 
addition decimals, subtraction decimals and multiplying decimals of students in Prathomsuksa 5 after 
using KWDL techniques were higher than good rate. ( Χ = 174.49)  
 
Keywords: Mathematics word problem solving skill, KWDL techniques. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรู ความคิด ความสามารถที่จะเปนพลังสรางสรรค 
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปนเร่ืองที่มีความ
จําเปนอยางย่ิงโดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที ่
ทําใหรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ. 2545: 1-2) วิชาคณิตศาสตรจึงเปนศาสตรแหงการคิดคํานวณที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการ
พัฒนาศักยภาพทางการคิดของมนุษยและเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาความคิดของมนุษย ซ่ึงเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนถูกตองเหมาะสม ทําใหเกิดการวางแผน การตัดสินใจในการแกปญหา
ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือที่ปลูกฝงอบรมใหนักเรียนมีคุณสมบัติ นิสัย ทัศนคติ และ
ความสามารถทางสมองบางประการ เชน ความเปนคนช่ังสังเกต การรูจักคิดอยางมีเหตุผล ตลอดจนความสามารถใน
การวิเคราะหปญหา และความสําคัญของคณิตศาสตรในแงวัฒนธรรมเพราะคณิตศาสตรถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม
สวนหนึ่งที่คนรุนกอนไดคิดสรางสรรคไว ดังนั้นคณิตศาสตรจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการศึกษาทั้งวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 1-2) 
 จากผลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National 
Education Testing) ในรายวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2559 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย 
46.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงเม่ือวิเคราะหในภาพรวมพบวาคะแนนรายวิชาคณิตศาสตรยังอยูใน
เกณฑที่ ตํ่าเนื่องจากยังไมผานเกณฑรอยละ 50 และเม่ือเทียบกับรายวิชาอื่นทั้ง 5 รายวิชา พบวา รายวิชา
คณิตศาสตรมีคาเฉล่ียคะแนนตํ่ากวาวิชาอื่น ซ่ึงจากการศึกษาพบวาสาเหตุที่การสอนวิชาคณิตศาสตรยังไมบรรลุผล
มีหลายประการ อาทิเชนผูเรียนยังไมเกิดทักษะการคิด วิเคราะห การนําหลักสูตรไปใช ครูผูสอนยังขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับหลักสูตร ไมเขาใจผลการเรียนรูที่คาดหวัง ยึดติดกับการสอนแบบเดิม วัดประเมินผลโดยเนนที่ตัว
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คําตอบหรือผลลัพธของปญหามากกวาวิธีการหรือเทคนิคในการแกปญหา เม่ือนักเรียนพบกับปญหาคณิตศาสตรที่มี
สถานการณในปญหาที่ตางจากที่เคยเรียนจึงไมทราบวาจะแกปญหานั้นอยางไร จนสงผลใหการจัดการเรียนรูในวิชา
คณิตศาสตรที่ทําใหนักเรียนสวนใหญยังเขาใจเนื้อหาคณิตศาสตรไดไมลึกซ้ึงเพียงพอและสาเหตุหนึ่งมาจากนักเรียน
บางสวนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร เพราะเห็นวาคณิตศาสตรเปนเร่ืองยาก เรียนไมสนุก นาเบื่อ นักเรียนขาด
ความสนใจในการเรียน (ซัฟฟยะห สาและ. 2559: 10) ดังนั้นถือเปนหนาที่สําคัญของครูที่จะตองนําวิธีการตางๆ มา
ใชในการจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดทางการศึกษา 
 จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยสนใจถึงสาเหตุของปญหาที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอยเนื่องจากผูเรียนยัง
ขาดเร่ืองทักษะดานตางๆ เชนการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงนําเอาการจัดการเรียนการสอนเทคนิค 
KWDLไดพัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล (วัชรา เลาเรียนดี. 2554: 130; อางอิงจาก Ogle. 1986) ที่ตองอาศัย
ทักษะการอานเปนพื้นฐานนั่นคือนักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการอานใหมี
คุณภาพมากขึ้น จากเทคนิค KWL เพื่อใชสอนการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน KWL หรือ KWDL จะชวยช้ีนําการคิด
แนวทางในการอานและหาคําตอบของคําถามสําคัญตางๆ จากเร่ืองนั้น จากนั้นสามารถนํามาใชในการเรียนรูตาม
ความตองการ เทคนิค KWDL มีขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้น ซ่ึงเทคนิค KWDL มาจากคําถามที่วา 
  K: เรารูอะไร (What we Know) 
  W: เราตองการรู, ตองการทราบอะไร (What we Want to know) 
  D: เราทําอะไร อยางไร (What we do) 
  L: เราเรียนรูอะไรจากการดําเนินการขั้นที ่3 (What we Learned) 
 การกําหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL คือ การมีคําถามนําเพื่อใหคิดหาขอมูลของคําตอบตามที่ตองการ
ในแตละขั้น จะชวยสงเสริมการอานมากขึ้น โดยเฉพาะการอานเชิงวิเคราะห การนํากระบวนการ หรือเทคนิค KWDL 
ไปใชในการสอนคณิตศาสตรเปนวิธีที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง (วัชรา เลาเรียนดี. 2554: 130) การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่จะชวยให ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแลวยังสงเสริมใหนักเรียนมี
ทักษะทางคณิตศาสตร ดังงานวิจัยของ (สุจิตรา ศรีสละ. 2554: 69) ที่พบวา ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนดวยเทคนิค KWDL สูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบวาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการสอนดวยเทคนิค KWDL สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ (จิรากร สําเร็จ. 2551: 14) ที่กลาววา ความสามารถในการส่ือสารทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบง กลุมผลสัมฤทธิ์ ( STAD) โดยใชเทคนิค KWDL สูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาเทคนิค KWDL 
ชวยพัฒนาความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตร โดยเทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนคิดและวางแผนอยางเปน
ระบบทําใหแสดงแนวคิดทางคณิตศาสตรและถายทอดออกมาไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เร่ือง การศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง
การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียน รูโดยใชเทคนิค KWDL  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของ
นักเรียนช้ันประถมปที่ 5 ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL อยูในระดับผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 80 ของ
จํานวนนักเรียน 
 2. ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดีขึ้นไป 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางใหครูผูสอนและผูที่เก่ียวของในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยใชการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 
 2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห 
 3. เปนแนวทางในการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 

- ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
   เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม 
- เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 

1082



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสูไทยแลนด 4.0” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการศกึษา 
  1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนราทร เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 5 หองเรียน จํานวนนักเรียน 170 คน โดยแตละ หองเรียนมี
ลักษณะที่เหมือนกัน คือจํานวนนักเรียนในแตละหองใกลเคียงกัน ความรูความสามารถของผูเรียนเทาเทียมกัน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนราทร เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 35 คน ซ่ึงไดมาจากการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยของการสุม 
  3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยมและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร 
 
เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL เร่ือง การบวก การลบ 
การคูณ ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน แบบประเมินทักษะคณิตศาสตร และแบบวัด 
เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ มี คาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.93 
 
ผลการศกึษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ สรุปผลได ดังนี้ 
  1. ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑที่ระดับดีขึ้นไป รอยละ 
100 ของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (ไมนอยกวารอยละ 80) 
  2. ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL อยูในระดับดี
ขึ้นไปรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
 ทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เ ร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL อยูในระดับผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของ
จํานวนนักเรียน ปรากฏ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 

 

 
 จากตาราง 1 พบวา การศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 41-50 คะแนน อยูในเกณฑ 90-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 28.57 คาเฉล่ีย 47.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 31-40 คะแนน อยูใน
เกณฑ 75-89 ซ่ึงอยูในระดับ ดี มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 71.43 คาเฉล่ีย 34.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.84 
 
 ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ปรากฏ ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณ

ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 

การทดสอบ คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด Χ . S.D. t Sig 
กอนเรียน 17 36 24.80 6.82 

36.82* .00 หลังเรียน 31 48 38.08 6.23 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 จากการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL กอนเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 17 คะแนน คะแนน
สูงสุด 36 คะแนน คาเฉล่ีย 24.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.82 สวนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 จากการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนมีคะแนน
ตํ่าสุด 31 คะแนน คะแนนสูงสุด 48 คะแนน คาเฉล่ีย 38.08 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.23 ทักษะการแกโจทย

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ Χ  S.D. 
41-50 80-100 ดีมาก 10 28.57 47.00 1.20 
31-40 70-79 ดี 25 71.43 34.52 2.84 
21-30 60-69 ปานกลาง - - - - 
11-20 
0-10 

50-59 ปรับปรุง 
ตํ่ากวาเกณฑ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 0-49 

 รวม 35 100   
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ปญหาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 36.82) 
 
 เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดีขึ้นไป 
ปรากฏ ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติตอการเรียน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL 
 

 จากตาราง 3 พบวา การศึกษาเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 161-200 
คะแนน อยูในเกณฑ 90-100 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34.00 คาเฉล่ีย 162.66 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 และมีนักเรียนที่ไดคะแนนระหวาง 121-160 คะแนน อยูในเกณฑ 75-89 ซ่ึงอยูในระดับ ดี มี
จํานวน  23 คน คิดเปนรอยละ 66.00 คาเฉล่ีย 147.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.11 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ผลการวิจัยอภิปรายผลดังนี ้
  1. ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ืองการบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL นักเรียนผานเกณฑในระดับดีขึ้นไป รอยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด สูงกวาสมมติฐานที่ไดต้ังไวผานเกณฑรอยละ 80 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWDL เปนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหการแกโจทยปญหาเปนขั้นตอนดวยความรูความ
เขาใจ เช่ือมโยงปญหาและทักษะดานตางๆ กับความรูเดิมของนักเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ชวย
สงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานสมอง เพราะสมองทําใหเกิดการรับรู ส่ังการ เกิดการคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห จากประสบการณ โดยขั้นตอน KWDL ทําใหนักเรียนไดฝกการตระหนักในกระบวนการทําความเขาใจ
ตนเอง การวางแผน ต้ังจุดมุงหมาย เพื่อดึงมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีประโยชนตอการคิดวิเคราะห เขียน
อธิบายวิธีการและสรุปโจทยปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยสังเกตและคอยกระตุนโดยการ
ต้ังคําถามใหกับผูเรียนเพื่อใหเกิดการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

คะแนน เกณฑ ระดับ จํานวน (คน) รอยละ Χ . S.D. 
161-200 80-100 ดีมาก 12 34.00 162.66 1.30 
121-160 70-79 ดี 23 66.00 147.78 4.11 
81-120 60-69 ปานกลาง - - - - 
41-80 50-59 ไมดี - - - - 
0-40 0-49 ไมดีเลย - - - - 

รวม 35 100   
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วัชรา เลาเรียนดี (2554: 130) ไดพบวา การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ไดพัฒนาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล ที่
ตองอาศัยทักษะการอานเปนพื้นฐาน คือนักเรียนตองมีความสามารถในการอานกอนจึงจะสามารถพัฒนาทักษะการ
อานใหมีคุณภาพมากขึ้น จากเทคนิค KWL เพื่อใชสอน การดําเนินการตามลําดับขั้นตอน KWL หรือ KWDL จะชวย
ช้ีนําการคิดแนวทางในการอานและหาคําตอบของคําถามสําคัญตางๆ จากเร่ืองนั้น จากนั้นสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูตามความตองการ ซ่ึงสอดคลองกับ สุจิตรา ศรีสละ (2554: 24) ที่กลาวถึงการเรียนรูโดยใชเทคนิค 
KWDL เปนวิธีการจัดการเรียนรูเปนขั้นตอนที่จะชวยใหผูเรียนนําการอานมาเปนแนวทางชวยในการวิเคราะหโจทย
เพื่อหาคําตอบ มีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ซ่ึงยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญาภรณ สีนินทิน (2558: 41) ได
ใหความหมายของการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ไววาเปนวิธีการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถผาน
ทางขั้นตอนของ KWDL ทําใหผูเรียนเกิดการวางแผนอยางเปนขั้นตอน สามารถใหเหตุผลในการแกปญหาไดอยาง
ชัดเจน เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุภาพร ปนทอง (2554: 53) ไดศึกษาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิค KWDL พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรไดแลวยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหและสังเคราะห และถาจัดใหผูเรียนฝกการทํางานรวมกันเปนกลุมก็
จะชวยพัฒนาทักษะการอยูรวมกันทางสังคม  
  2. ทักษะในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL เปนการฝกที่เนนทักษะการแกโจทยปญหา
เปนสําคัญ เทคนิค KWDL ทําใหนักเรียนมีความสามารถทางการคิดเชิงการคิดวิเคราะห การสังเคราะห ไดดีย่ิงขึ้น ทํา
ใหผูเรียนสามารถแกโจทยปญหาไดอยางถูกตองเปนลําดับขั้นตอนและกระบวนการที่เห็นไดอยางชัดเจน แตละ
ขั้นตอนจะมุงเนนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ซ่ึงทําใหผูเรียนไดฝกการเขาใจในกระบวนการแกโจทยปญหา 
การวางแผน การตรวจสอบความเขาใจของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนเกิดแรงกระตุนความคิด 
โดยที่ครูจะเปนผูช้ีแนะแนวทางในการแกปญหาที่ เหมาะสําหรับการนํามาประยุกตใชในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร และผูเ รียนยังสามารถสรุปส่ิงที่ เปนความรูจากโจทยปญหาได ทําใหทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรของผูเรียนดีขึ้นอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับ จิราภรณ อุปภา (2554: 86-91) ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ผลการวิเคราะหพบวาแผนการ
จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธ 84.29/83.04 และผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDLและการจัดการเรียนรูแบบปกติผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWDL สูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และยัง
สอดคลองงานวิจัยของ อําภาพงษ มังคละ (2555: 52-61) ทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การคิดวิเคราะห และการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการเรียนรูแบบ KWDL และการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ นักเรียนที่เรียนโดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบ KWDL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว การคิดวิเคราะห และการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการ
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เรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การคิดวิเคราะห และการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
KWDL มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การคิดวิเคราะห 
และการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุป นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ KWDL มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การคิดวิเคราะห การ
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ รวมทั้งงานวิจัยของ 
รุจิอร รักใหม (2557: 58-66) ไดศึกษาพรอมทั้งเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรเร่ือง
ลําดับและอนุกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ เรียนรูดวยเทคนิค KWDL กับการ
จัดการเรียนรูตามปกติ ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียของ ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย ใชเทคนิค KWDL มีคาเทากับ 31.33 และคะแนนเฉล่ียของ
ความสามารถในการแกโจทยปญหา ทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคาเทากับ 
26.46 ซ่ึงเม่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบวาความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบปกติ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
  3. เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL อยูในระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ทําใหเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง ตามส่ิงที่ผูเรียนสามารถวิเคราะหจากโจทย ตลอดจนนักเรียนมีการฝกการคิดแกปญหาดวยตนเอง 
จึงทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพราะนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสนใจ มีความคิดเชิงบวก
ตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL และอยากเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL เปนการคิดวิเคราะหโจทยที่เปนขั้นตอน ทํา
ใหการคิดวิเคราะหโจทยปญหางายตอความเขาใจ และสนุกกับการหาคําตอบ ครูผูสอนจะคอยใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือนักเรียนวาติดขัดหรือแกปญหาไปในแนวทางที่ถูกตองหรือไม การทําเชนนี้เกิดการมีปฎิสัมพันธอันดีทั้ง
ผูเรียนและครูผูสอน เม่ือนักเรียนคิดแกปญหาไมถูกตอง ไมถูกวิธี ครูจะคอยชวยเหลือโดยจะไมบอกวาคําตอบนี้ผิด 
เม่ือนักเรียนเกิดความม่ันใจ และคิดแกปญหาไดถูกตองแลวนั้น ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอการจัดการเรียนรูและอยาก
ที่จะเรียน การจัดการเรียนรูจึงดําเนินไปไดดวยดี ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL จึงทําใหนักเรียนมีเจต
คติตอที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร อยูในระดับดีขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชอ และคนอื่นๆ (สุภาพร ปน
ทอง. 2554: 37; อางอิงจาก Shaw & Others. 1997: Abstract) ไดทําการศึกษาการรวมกลุมแกปญหาคณิตศาสตร
โดยใชเทคนิค KWDL กับนักเรียนเกรด 4 โดยกลุมทดลองใชการรวมกลุมเพื่อโจทยปญหาโดยใชเทคนิค KWDL กลุม
ควบคุมการทํางานกลุมเปนคร้ังคราว ปรากฏผลวานักเรียนที่เรียนรวมกลุมโดยใชเทคนิค KWDL มีเจตคติดานบวก 
และผลสัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาสูงกวาการสอน จากนั้นไดใหขอเสนอแนะวา การพัฒนาความสามารถ และเจต
คติในการการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรควรเนนกระบวนการมากกวาการหาคําตอบ เชนกันกับงานวิจัยของสุภาพร 
ปนทอง (2554: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
เร่ือง อสมการและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใช
รูปแบบ SSCS และการสอนโดยใชเทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS และ
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การสอนโดยใชเทคนิค KWDL มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ SSCS 
กับการสอนโดยใชเทคนิค KWDL อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ กุลกาญจน 
สุวรรณรักษ (2556: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การ
ช่ังและการตวงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการเช่ือมโยงระหวาง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ผลการวิจัยพบวา เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การช่ังและการตวง ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ที่เนนทักษะการ
เช่ือมโยงระหวางคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
การนาํผลวิจัยไปใชประโยชน 
 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL ในชวงคาบแรกๆ ผูเรียนไมสามารถเขียนสรุปกระบวนการคิดในขั้น L 
ไดเนื่องจากผูเรียนคุนชินกับการแสดงวิธีทําแลวตอบเลย ดังนั้นในชวงแรกครูผูสอนจะตองอธิบายพรอมยกตัวอยาง
เพิ่มเติม และคอยเดินดูเพื่ออธิบายเพิ่มเติมใหกับผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาเนื้อหาในเร่ืองอื่นๆ วามีความเหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 
ไดกับเร่ืองใดบาง 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL โดยใชบูรณาการกับเทคนิคการสอนวิธีอื่นๆ 
เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูโดยใชเกม การใชผังกราฟก เปนตน  
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NBUE103: เกียรตภิูมิแห่งตนของข้าราชการในจังหวัดปทุมธานี 
SELF-ESTEEM OF THE GOVERNMENT OFFICIALS IN PATHUM THANI PROVINCE 
 

ผศ.ดร.คําเพชร ภริูปริญญา * 
* อาจารย์ประจําหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถึงเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในจังหวัด
ปทมุธานี และเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเกียรติภูมิแหง่ตนของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานีจําแจกตาม
ปัจจยัเพศ อายุ และระดบัการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการในจงัหวดัปทุมธานี จํานวน400 คน ทําการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน และ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตคิา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test  
 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นตอ่เกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานีอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.433 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุและระดับ
การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ความคิดเห็นต่อเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในจังหวัด
ปทมุธานีท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
คําสําคญั: เกียรตภิมูิแหง่ตน, ข้าราชการ 
 
Abstract 
 The main objective of this research was to study the Self-Esteem of the government 
officials in Pathum Thani Province and to compare with the difference of gender age and 
education with Self-Esteem of the government officials in Pathum Thani Province. The 
questionnaire was used as an instrument for collecting data. The participants consisted of 
4 0 0  of the government officials’ people by Multi Stage Sampling. The data were analyzed 
using statistics by mean standard deviation t-test and F-test.  
 The research result found that  the opinion on the Self -Esteem of the government 
officials in Pathum Thani Province were medium level with the average of 3.4733 and the 
hypothesis testing found that different age, education level had different from the opinion on 
the Self -Esteem of government officials in Pathum Thani Province significant at the 0 . 0 1 
level. 
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Keyword: Self -Esteem, government officials 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มีนกัวิชาการได้กล่าวถึง องค์ประกอบแห่งเกีรยติภูมิต่อตนเองไว้ คือ เนฟ (Neff. 2003a: 89) 
ศกึษาพบว่าเกียรติภูมิแห่งตนเอง มีทัง้สิน้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความอารีตอ่ตนเอง (Self-kindness) 
ซึง่หมายถึง การมีความรู้สึกท่ีดี กบัตนเอง ให้ความรักตนเอง เข้าใจความรู้สึกของตนเองและไม่ทําร้าย
จิตใจตนเอง ตระหนักถึงความ  เป็นธรรมดาของคน (Awareness of common humanity) หมายถึง 
การตระหนักรู้ว่าทุกคนบนโลก นีล้้วนเกิดมาด้วยความไม่สมบรูณ์แบบเราและคนอ่ืนย่อมมีความ
ผิดพลาดและความทุกข์ด้วยกัน ทัง้สิน้ และ สติ (Mindfulness) หมายถึง การตระหนักถึงความเป็น
ปัจจุบนัอย่างแท้จริง ทัง้นี ้ยังมี นักวิชาการได้ศึกษาองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแนวคิดของเนฟ จาก
การศกึษาของเคิร์ทแพททริค (Kirkpatrick. 2005: 28) พ บ อีก หนึ่ง องค์ ประกอบ คือ การเช่ือมตนกบั
สงัคม (Social connectedness) หมายถึง ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของโลกใบนีก้ารมีส่วนร่วม 
การได้เป็น ผู้ ให้และผู้ รับจากการแบ่งปันจากสังคม และมิสเลอร์ (Mistler. 2010: 57) พบอีกหนึ่ง
องค์ประกอบคือ การให้อภัย (Forgiveness) หมายถึง การเปล่ียนแปลง การเอาชนะหรือลบความคิด
และความรู้สึก ด้านลบท่ีเกิดจากความเจ็บปวด ขุน่เคืองใจ ด้วยอารมณ์เชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการทําใจ
ลืม การ 4 ยอมรับ การเปล่ียนมุมมองด้วยความเมตตาต่อบุคคล หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
นอกจากนัน้ มีการศกึษาองค์ประกอบของเกียรตภิูมิแห่งตนเองโดยเฉพาะในกลุม่นกัสงัคมสงเคราะห์ท่ี
ศึกษาโดย  ริคเกอร์ (Rickers. 2012: 75-79) จากการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิทยาเพ่ือนิยาม
ความหมายและ องค์ประกอบของเกียรติภูมิแห่งตนเองของชีวิตนักสังคมสงเคราะห์จากผลการ
สังเคราะห์  องค์ประกอบของเกียรติภูมิแห่งตนเองในบริบทของความเป็นนักสังคมสงเคราะห์ 5 
องค์ประกอบ คือ การยอมรับ (Acceptance) ประกอบด้วย การยอมรับจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 
และการ ยอมรับต่อสถานการณ์ ความอ่อนโยน (Gentleness) หมายถึง การมีความรัก ความเมตตา
พร้อมท่ี จะให้ความอบอุ่นภายในใจและให้อภัยต่อตนเองและผู้ อ่ืน การมีสติ(Mindfulness) หมายถึง 
การ ตระหนกัถึงความเป็นปัจจบุนัไม่ครุ่นคิดในเร่ืองอดีตท่ีผ่านไปหรือเร่ืองอนาคตท่ียงัมาไม่ถึง ความ  
สุขุม (Calmness) หมายถึง ความสันติสุขภายในจิตใจปราศจากอารมณ์ท่ีขุ่นเคือง และความวิตก  
กังวล และการมีสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน (Human connection) หมายถึง การเห็นอกเห็นใจเพ่ือมนุษย์ 
ด้วยกันตระหนักถึงความหมายของความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลท่ีมีแนวทางการดําเนินชีวิตท่ี  
แตกตา่งกนั  
 การข้าราชการเป็นองค์กรท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะเป็นแหล่งท่ีรวมและผลิต
กําลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูง ออกไปช่วยพฒันาประเทศชาติ ข้าราชการจะมีบทบาทใน
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การสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนทกุคนให้อยู่
ดีมีสุข ได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับหลายๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ทรัพยากรมนษุย์ สงัคม สภาพแวดล้อม หรืออ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัแผนในการพฒันาและบคุลากรท่ีมีคณุภาพ
ท่ีสามารถปฏิบตัิงานขององค์กรลุล่วงไปด้วยกลไกหรือแบบแผนและยทุธศาสตร์ ท่ีได้กําหนดไว้ตัง้แต่
แรก 
 เพราะฉะนัน้ข้าราชการ จะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการท่ีว่า “ข้าราชการ คือ ผู้
ทํางานให้ประชาชนช่ืนใจ ” ต้องสร้างจิตสํานกึในการเป็นผู้ให้บริการประชาชน ยึดหลกัความโปร่งใสใน
การปฏิบตัิราชการ ไมแ่สวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ต้องวางตวัเป็นกลาง ปฏิบตัตินให้เป็นแบบอยา่ง
ของข้าราชการและประชาชน ตลอดจนยึดมัน่ในศีลธรรมอนัดี การศกึษาเร่ืองเกียรติภูมิแห่งตนกบัการ
ทํางานของข้าราชการมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้น เพ่ือศึกษาถึงระดบัเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการใน
หน่วยงานราชการในจงัหวดัปทมุธานี จึงมีความสําคญัและความจําเป็นอย่างยิ่งอนัเป็นข้อมลูท่ีสําคญั
ตอ่การพฒันาการปฏิบตังิานของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาถึงเกียรตภิมูิแหง่ตนของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานีจําแจกตาม
ปัจจยัสว่นบคุคล 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งส่งผลตอ่ความรู้สกึตอ่เกียรตภิูมิแหง่ตนของข้าราชการในจงัหวดั
ปทมุธานี ท่ีแตกตา่งกนั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงลกัษณะและระดบัเกียรตภิมูิแหง่ตนของข้าราชการในหนว่ยงานราชการใน
จงัหวดัปทมุธานี 
 2. เป็นข้อมลูท่ีสําคญัตอ่การพฒันาผลการปฏิบตังิานของข้าราชการในจงัหวดัปทมุธานีซึง่
จะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมาใช้งานบริการในจงัหวดั  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้กําหนดตวัแปรเพ่ือเป็นกรอบ
และแนวทางในการวิจยัครัง้นีด้งันี ้
 1. ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย 
  ปัจจยัระดบับคุคล ประกอบด้วย 
    1.1 เพศ 
   1.2 อาย ุ
   1.3 วฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 2. ตวัแปรตาม ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนท่ีมีในตนเอง ในฐานะผู้ ดํารงตําแหนง่ข้าราชการคนหนึง่ตอ่
สงัคม 
  2.2 ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนท่ีมีในตนเอง ซึง่สามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของตนเอง 
  2.3 ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนตอ่บคุคลอ่ืนๆ ท่ีท่านสามารถรับรู้ได้จากความรู้สกึของตน 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1 .เพศ 
2 อาย ุ
3 วฒุิการศกึษาสงูสดุ 

เกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการใน
จังหวัดปทุมธานี  
1.ด้านเกียรติภูมิแห่งตนท่ีมีในตนเอง ใน
ฐานะผู้ ดํารงตําแหน่งข้าราชการคนหนึ่ง
ตอ่สงัคม 
2. ด้านเกียรติภูมิแห่งตนท่ีมีในตนเอง ซึ่ง
สามารถรับรู้ได้จากความรู้สกึของตนเอง 
3. ด้านเกียรติภูมิแห่งตนต่อบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
ทา่นสามารถรับรู้ได้จากความรู้สกึของตน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาขอเสนอความหมายของคําตา่งๆ การศกึษาไว้ดงันีคื้อ 
  เกียรติภูมิแห่งตน (Self-Esteem) หมายถึง การท่ีข้าราชการในจังหวัดปทุมธานีรู้จัก
ประเมินตนเองว่ามีคุณค่า มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพียงใด โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีผ่านมา ตลอดจน
สภาพแวดล้อมตา่งๆ ทางสงัคมท่ีสะท้อนกลบัสู่ตวัเอง จนทําให้ทราบว่าตนมีเกียรติภูมิทัง้ในฐานะเป็น
สมาชิกของสงัคมคนหนึง่และในฐานะเป็นผู้ปฏิบตังิานเป็นข้าราชการ 
  ข้าราชการ (government officer)  คนท่ีทําราชการตามทําเนียบผู้ปฏิบตัิราชการในส่วน
ราชการบคุคลซึ่งรับราชการในจงัหวดัปทุมธานี โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด
เงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตลุา
การ ข้าราชการอยัการ หมายถึง คนท่ีทําราชการตามทําเนียบ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการในหน่วยงานราชการในจงัหวดัปทมุธานี 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบตัิราชการจริงในปี 2560 โดยข้าราชการท่ีทําแบบสอบถามมีทัง้สิน้ 12,540 คน กําหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Taroyamane ได้ขนาดตวัอย่าง 384 ตวัอย่างทําการเก็บทัง้สิน้ 400 
ตวัอยา่ง สุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม  (Questionnaire) จํานวน 400 
ชดุ โดยเก็บรวบรวมจากข้อมลูจากข้าราชการ ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1 ชดุ ประกอบด้วยส่วนสําคญั 
2 สว่น ดงันี ้ 
   ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคําถาม  (Dichotomous Questions) 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุและวฒุิการศกึษา 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกบัเกียรติภูมิแห่งตนในหน่วยงานราชการในจงัหวงัปทมุธานี ท่ี
ส่งผลตอ่ความรู้สึกของตนเอง และความเก่ียวข้องผกูพนักบังาน ของข้าราชการได้แก่ ด้านเกียรติแห่ง
ตนท่ีมี  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ F test 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของข้าราชการ 
  พบว่า ข้าราชการผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่ากนั โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.0 เป็นข้าราชการท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 20.0   
  เม่ือพิจารณาตามอาย ุ พบว่าสว่นใหญ่ร้อยละ  34.0  อาย ุ41-50 ปี รองลงมาคดิเป็นร้อย
ละ 30.0 อาย ุ51-60 ปี และ 24.0 อาย ุ31-40 ปี สว่นน้อยท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 12.0 อาย ุ20-30 ปี 
 2. ระดับความคิดเหน็เกียรตภิูมิแห่งตนของข้าราชการในจังหวัดปทุมธานี 
  
ตาราง 1 ระดบัความคดิเห็นเกียรตภิมูิแหง่ตนของข้าราชการในหนว่ยงานราชการในจงัหวดัปทมุธานี 
 
ด้านเกียรตภิูมิแห่งตนท่ีมีในตนเอง ในฐานะผู้ด ารง

ต าแหน่งข้าราชการคนหน่ึงต่อสังคม x  S.D. แปลผล 

1. ด้านเกียรตแิหง่ตนท่ีมีในตนเอง ในฐานะผู้ ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการคนหนึง่ตอ่สงัคม 

3.4400 .50589 ปานกลาง 

2. ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนท่ีมีในตนเอง ซึง่สามารถรับรู้ได้
จากความรู้สกึของตนเอง 

3.4266 .6524 ปานกลาง 

3. ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนตอ่บคุคลอ่ืน ท่ีทา่นสามารถรับรู้ได้
จากความรู้สกึของตน 

3.5600 .49701 มาก 

รวม 3.4733 .50589 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในหน่วยงานราชการ
ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.4733 โดยด้านท่ีมีค่าสูงคือด้าน
เกียรติภูมิแห่งตนต่อบุคคลอ่ืน ท่ีท่านสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของตน  รองลงมา ด้านเกียรติแห่ง
ตนท่ีมีในตนเอง ในฐานะผู้ ดํารงตําแหน่งข้าราชการคนหนึ่งต่อสงัคม และน้อยท่ีสดุคือ ด้านเกียรติภูมิ
แหง่ตนท่ีมีในตนเอง ซึง่สามารถรับรู้ได้จากความรู้สกึของตนเอง 
  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
  1. เพศท่ีแตกตา่งกันไม่ส่งผลตอ่ระดบัความคิดเห็นตอ่เกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการ
ในจงัหวดัปทมุธานีในทกุด้าน 
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  2. อายุท่ีแตกตา่งกนัส่งผลตอ่ระดบัความคิดเห็นตอ่เกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการใน
จงัหวดัปทมุธานีในด้านเกียรติภมูิแห่งตนท่ีมีในตนเอง ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของตนเอง และ
ด้านเกียรตภิมูิแหง่ตนตอ่บคุคลอ่ืน ท่ีทา่นสามารถรับรู้ได้จากความรู้สกึของตน 
  3. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อเกียรติภูมิแห่งตนของ
ข้าราชการในจงัหวดัปทุมธานีในด้านเกียรติภูมิแห่งตนท่ีมีในตนเอง ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึก
ของตนเอง 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นเกียรตภิูมิแห่งตนของข้าราชการในหนว่ยงานราชการ
ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.4733 โดยด้านท่ีมีค่าสูงคือ  ด้าน
เกียรติภูมิแห่งตนต่อบุคคลอ่ืน ท่ีท่านสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของตน รองลงมา ด้านเกียรติแห่ง
ตนท่ีมีในตนเอง ในฐานะผู้ ดํารงตําแหน่งข้าราชการคนหนึ่งต่อสงัคม และน้อยท่ีสดุคือ ด้านเกียรติภูมิ
แห่งตนท่ีมีในตนเอง ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของทัง้นี ้
นกัจิตวิทยาได้อธิบายว่าการพฒันาทางด้านอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก ซึ่งในการให้คําปรึกษา
กลุ่มให้ความสําคญักับความงอกงามทางจิตใจ (Growth) การพฒันา (Development) การเสริมสร้าง
สมรรถนะ(Enhance)การป้องกัน (Prevention) การสร้างความตระหนักรู้ด้วยตนเอง(Awareness) 
และการแก้ไขโดยขจัดสิ่งท่ีขัดขวางการเจริญเติบโตทางอารมณ์ (Releasing blocks to growth) 
(Corey. 2012: 31)สอดคล้องกับทฤษฎีลําดับขัน้ของความต้องการของ Maslow (Hierarchy of 
needs.1970) Maslow ได้เสนอทฤษฎีลําดบัขัน้ของความต้องการ(Hierarchy of needs) ซึ่งอธิบายถึง
ความต้องการและความพอใจของมนุษย์เกียรติภูมิแห่งตนนับว่าเป็นระดบัความต้องการขัน้ท่ี 4 ท่ี
มนุษย์มีความต้องการความภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับอาชีพข้าราชการท่ีเป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคง
ค่อนข้างสูง การรู้สึกภาคภูมมิใจในวิชาชีพจึงนับว่าเป็นประเด็นสําคญัโดยเฉพาะอาชีพท่ีมีอํานาจ
คอ่นข้างสงูเชน่ข้าราชการทหาร ตํารวจ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตวัแปรอิสระท่ีอาจเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อเกียรติภูมิแห่งตนของ
ข้าราชการในหนว่ยงานราชการในจงัหวดัปทมุธานี เพ่ือเพิ่มแนวทางให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้นําไปใช้
ประโยชน์ ต่อการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้มากขึน้ 

1096



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0”                                      
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

 2. ควรจดัโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิแห่งตนเองให้แก่ข้าราชการเพ่ือให้บุคลากรในอาชีพ
ราชการเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในอนาคต 
  1. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเร่ืองเกียรติภูมิแห่งตนของข้าราชการในหน่วยงาน
ราชการในจงัหวดัปทมุธานี 
   การศึกษาวิจัยครัง้ต่อไปควรใช้ทฤษฏีแรงจูงใจอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะทําให้งานวิจยันัน้ได้
ผลลพัธ์ท่ีมความสมัพนัธ์และสง่ผลกบัความผกูพนัของข้าราชการในแง่มมุท่ีตา่งกนัออกไป 
  2. ควรทําการศึกษาตวัแปรในแต่ละด้านให้มีความละเอียดและมีความเจาะจงมากขึน้
เพ่ือความชดัเจน และสามารถเสนอแนวทางในการปรับปรุง ให้กลายเป็นสิ่งจงูใจข้าราชการให้มีความ
ผกูพนัตอ่องค์กรมากย่ิงขึน้ 
  3. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาภายในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานวิจัยครัง้ต่อไปควร
ทําการศกึษาเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือให้มีมมุมองท่ีหลากหลาย และได้เห็นผลของปัจจยัตา่งๆ  
มีความเดน่ชดัมากยิ่งขึน้ 
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NBUE104: พฤตกิรรมและการแสดงออกของคนตามหลักปรัชญา 
 

ดร.ปราจีน   ปีบไธสง * 
* อาจารย์ประจ าหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดเร่ืองตณัหาในพุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษา
แนวคิดเร่ืองความต้องการในทฤษฏีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างสอง แนวคิดการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยทางเอกสาร โดยผู้ วิจัยได้
ศึกษาเอกสารทัง้ท่ีเป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เอกสารดังกล่าวได้แก่ พระไตรปิฎก งานวิจัย งาน
วิทยานิพนธ์หนงัสือ เป็นต้น ผลการศกึษา พบวา่ ทัง้สองแนวคิดมีมมุมองตอ่มนษุย์แบบมนษุยนิยม คือ 
เห็นคณุคา่ในตวัของมนษุย์ และเช่ือวา่มนษุย์มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาได้ ในทางพทุธศาสนาได้แบง่ความ
ต้องการของมนุษย์ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ความต้องการฝ่ายดี หรือกุศล เรียกว่า “ฉันทะ” และ 2) 
ความต้องการฝ่ายไม่ดีหรืออกุศล เรียกว่า “ตณัหา” ซึ่งต่างจากมาสโลว์ท่ีไม่แบ่งความต้องการของ
มนษุย์ออกเป็นความต้องการในฝ่ายดี หรือไม่ดีทัง้สองแนวคิดนีต้า่งก็กล่าววา่ กระบวนการเกิดขึน้ของ
ความต้องการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสัมผัสและรับรู้  แต่ทัง้สองแนวคิดนีมี้มุมมองต่อเร่ือง 
บทบาทของตณัหาหรือความต้องการท่ีต่างกัน โดยทางศาสนาพุทธกล่าวถึงบทบาทของตณัหาในแง่
ลบ เป็นสิ่งท่ีไม่ดีถึงแม้บางครัง้ตณัหาจะสามารถใช้เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดการกระท าในด้านบวกได้ 
แต่ก็ได้ย า้เตือนเสมอว่าหากใช้แรงจูงใจประเภทตณัหาโดยขาดสติปัญญาก ากบัก็จะท าให้เกิดผลเสีย
ได้เช่นกนั ตณัหาจึงเป็นสิ่งท่ีควรละทิง้ ส่วนมาสโลว์เช่ือว่าความต้องการของมนษุย์นีค้วรจะได้รับการ
เตมิเตม็และพฒันาให้เจริญงอกงาม 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมและการแสดงออก, หลกัปรัชญา 
 
Abstract 
 Objectives of research for 1)  Study the concept of lust Theravada Buddhism  
2)  Study the concept of demand in the theory of the hierarchy of maslow requirements  
3)  Analyze and compare the similarities and differences between the two ideas. This 
research is a document research. The researcher studied both primary and secondary 
document. And secondary documents such as Tripitaka research Thesis book etc. The 
study indicated that both concepts are humanistic. Is see human values and believe that 
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humans have the potential to develop in Buddhist way. Religion has divided human needs. 
Into 2 divisions 1) The need for good or charitable parties is called and 2) Demand for bad 
or evill parties is called passion. Which is different form the maslow that does not divide 
human needs into good needs. Or not good. Both of these concepts say. The emergence of 
demand. Relationships with the process of touch and recognition, but both of these ideas 
have a continuous view. The role of different lusts or need. By Buddhism the role of negative 
libido It is a bad thing, although sometimes lust can be used an incentive to do to be able to 
act positively but emphasized Always reminded that if using the type of motivation passion 
without intelligence is also a disadvantage. Passion is something that should be abandoned 
Abandon maslow believes that this human need should be fulfilled and developed. 
Keyword:  Behavior and Expression of people, Philosophy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มนุษย์นัน้เกิดมาพร้อมกับความต้องการท่ีไม่มีท่ีสิน้สุด และความต้องการของมนุษย์นีเ้องท่ี
เป็นปัจจยัก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ตามมามากมาย การท่ีเราจะเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ก็ควร
จะศึกษาเข้าไปถึงเหตปัุจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมขึน้ นัน่ก็คือความต้องการภายในจิตใจอนัเป็น
แรงจูงใจขัน้พืน้ฐานนัน้เอง Maslow (1970: 24-25) ได้แสดงทัศนะในเร่ืองความต้องการของมนุษย์ 
โดยเรียกขานมนุษย์ว่า เป็นสตัว์ท่ีมีความต้องการ )wanting animal) และยากนกัท่ีมนุษย์จะสามารถ
บรรลถุึงความพึงพอใจใดๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และ Maslow ได้จดัล าดบัความต้องการนัน้ออกเป็นขัน้ๆ 
เร่ิมตัง้แต่ความต้องการขัน้พืน้ฐานไปสู่ความต้องการ  ท่ีอยู่ในขัน้ท่ีสูงกว่าตามล าดับ )Maslow’s 
Hierarchy of Needs Theory) การท่ีมนษุย์เรายงัคงเสพติดในวตัถ ุพยายามเสาะแสวงหาสิ่งตา่งๆ เพ่ือ
มาบ ารุงบ าเรออวยัวะรับสมัผสัทัง้ 5 อนัได้แก่ ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย เพ่ือตอบสนองความสขุในด้านวตัถ ุ
ชีวิตของเขาก็จะต้องวนเวียนอยู่กับการแสวงหา เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ี เขาคิดว่าจะน าพามาซึ่งความสุข 
พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต อ.ป.). )2543: 98) จึงอาจกล่าวได้ว่า สังคมในปัจจุบันนีเ้ป็นสังคมแห่งการ
แสวงหาความสุข เพราะขาดแคลน จึงจ าเป็นต้องแสวงหา หรืออาจกล่าวได้ว่าสงัคมในปัจจบุนันีล้้วน
เตม็ไปด้วยความทกุข์ เพราะทกุคนล้วนมวัแตต่ามหาความสขุท่ีอยู่นอกตวันัน่เอง พระธรรมปิฎก (ปยตฺุ
โต อ.ป.). )2543: 93) จากเหตผุลดงักล่าวนีท้ า ให้ผู้วิจยัมองว่าเร่ืองตณัหาหรือความต้องการนัน้ เป็น
สิ่งท่ีเราควรศกึษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบ่อเกิด รวมไปถึงบทบาทหน้าท่ีของมนัในการท่ีเป็นสาเหตุ
แรงจูงใจในการกระท าของมนุษย์ ซึ่งหากเราสามารถเข้าใจถึงสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีท าให้คนเราเกิดความ
อยากหรือความต้องการ ก็จะท าให้รู้เทา่ทนัถึงสภาพภายในจิตใจของตนเองได้ดียิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาแนวคดิเร่ืองตณัหาในพทุธศาสนาเถรวาท  
 2. เพ่ือศกึษาแนวคดิเร่ืองความต้องการในทฤษฏีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์  
 3. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งสองแนวคิด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงเปรียบเทียบตณัหาในพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดทฤษฎี
ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งทัง้สองแนวคิดนีมี้การตีความและการแบ่งประเภทของความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป โดยฝ่ังหนึ่งก็เป็นมุมมองทางศาสนา ส่วนอีกฝ่ั งก็คือการตีความตาม
มมุมองของนกัจิตวิทยา ซึ่งการศกึษาแนวคิดในเร่ืองความต้องการจากทัง้สองแนวคิดดงักล่าวนีจ้ะท า
ให้เข้าใจเร่ืองความต้องการได้ในหลากหลายแง่มมุและครอบคลมุมากขึน้ 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงเจตคติท่ีมีตอ่วินยัความรับผิดชอบในการส่งงานหรือ
ส่ือเป็นชิน้งานด้วยตนเองด้านวินัยความรับผิดชอบในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ สอน ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครองในการน า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนมาสร้างเสริม พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ามี
คณุประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาติ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความต้องการ หมายถึง ความอยากหรือปรารถนาในสิ่งต่างๆ อันเน่ืองมาจากความขาด
แคลน ซึง่ภาวะสมดลุ จงึเป็นตวัผลกัดนัให้บคุคลมีพฤตกิรรมเพ่ือตอบ สนองและลดความต้องการนัน้ๆ 
ลง เชน่ ความต้องการอาหาร ความต้องการความปลอดภยั เป็นต้น  
 ฉันทะ หมายถึง ความอยากในฝ่ายกุศล หรือความอยากในฝ่ายดีตัณหา หมายถึง ความ
อยากในฝ่ายอกศุล หรือความอยากในฝ่ายท่ีไมดี่  
 พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง พุทธศาสนาท่ียึดถือหลักค าสอนของพุทธ  วจนะตามปฐม
สงัคายนาท่ีมีพระมหากสัสปเถระเป็นประธาน 
 
แนวคิดทฤษฎี 
 ความหมาย ในทางพระพทุธศาสนาแบง่ความอยากหรือความต้องการออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 
1) ความอยากในฝ่ายกศุล หรือความอยากในฝ่ายดีเรียกว่า “ฉันทะ” 2) ความอยากในฝ่ายอกุศลหรือ
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ความอยากในฝ่ายท่ีไม่ดีเรียกว่า “ตณัหา” 1.2 ประเภท การจดัแบ่งตณัหาตามพระไตรปิฎก อาจแบ่ง
ได้หลายแบบ คือ  1.2.1 แบ่งโดยอาการ ได้แก่  ตัณหา 3 ประการ ประกอบไปด้วย  กามตัณหา 
ภวตณัหา และวิภวตณัหา )ม.ส. 30/329/172) 1.2.2 แบง่โดยอารมณ์ได้แก่ตณัหา 6 ประการ ประกอบ
ไปด้วย รูป ตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา และธัมมตัณหา  )ปา. ที. 
16/423/420) แบง่โดยพิสดารจะได้เป็นตณัหา 108 ประการ โดยอาศยั เบญจขนัธ์ภายใน 18 ประการ 
อาศยัเบญจขนัธ์ภายนอก 18 ประการ รวมเป็น 36 ประการ คิดแยกเป็นส่วนอดีต อนาคต และปัจจบุนั 
รวมทั ง้สิ น้ จึ งได้ตัณ หาวิจ ริต  108 ประการ )จตุ กฺก . 35/199/538-539) 1.3 กระบวนการเกิด 
กระบวนการเกิดขึน้ของตณัหานัน้อิงกับหลกัปฏิจจสมุปบาทในพทุธศาสนา โดยมีหวัข้อท่ีเก่ียวข้องใน
การเกิดขึน้ของตัณหา คือ ผัสสะเวทนา ส าหรับในทางพระพุทธศาสนา ตัณหานัน้เกิดขึน้เพราะ
ความคิดอันเป็นอกุศล ซึ่งเกิดจากการ ขาดสติและปัญญาในการคิดพิจารณาตัณหา จึงเป็นความ
อยากได้ท่ีพยายามแสวงหาสิ่งต่างๆ มาเพ่ือให้ได้เสพเวทนาอันเป็นท่ีพึงพอใจเท่านัน้ และตัณหามี
แนวโน้มท่ีจะ อยากได้แล้ว ก็อยากจะได้อีกเร่ือยไปไม่มีสิน้สุด ซึ่งเป็นต้นเหตขุองธรรมในข้อถัดไป  คือ
อุปาทาน 1.4 บทบาท บทบาทของค าว่า “ตัณหา” อาจมองได้ 2 แง่ คือ แง่บวกท่ีมองว่า ตัณหา
สามารถใช้เป็นเคร่ืองจูงใจให้คนหันมาใฝ่ดีได้ โดยอาศยัวิธีการใช้ตณัหาเพ่ือละตณัหา  )พระพรหม
คุณาภรณ์ ปยุตฺโต) . อ.ป. 2558: 1011) แต่ทัง้นีก็้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวงั มิเช่นนัน้ก็จะเกิดเป็น
ผลเสียมากกวา่ผลดีนอกจากนีแ้ล้วบทบาท ของตณัหาในศาสนาพทุธยงัมีแนวโน้มไปในแง่ลบ คือ เห็น
วา่ตณัหาท่ีขาดสติปัญญา ชีน้ า เป็นสิ่งไม่ดี เม่ือเกิดขึน้แล้วก็ยอ่มครอบง าและน้อมน า ให้บคุคลล่วงไป
ในทางเส่ือม อีกทัง้หากไมไ่ด้ดงัใจปรารถนาก็ก่อให้เกิดเป็นความทกุข์อีก พระพทุธเจ้าจงึได้จดัตณัหานี ้
อยู่ในหมวดของสมุทยั คือ เหตแุห่งทุกข์ด้วยเหตท่ีุว่าตณัหาท าให้เกิดภพใหม่ท าให้ไม่อาจก้าวล่วงไป
จากสงัสารวฏั เป็นปัจจยัให้เกิดอุปาทาน ท าให้ลุ่มหลงในกามคณุ ก่อให้เกิดการแสวงหา และหากไม่
เป็นดงัใจนึกก็ท าให้เกิดความทุกข์ขึน้ทัง้สิน้ และยังกล่าวอีกด้วยว่าตณัหานีมี้คณุน้อยแต่มีโทษมาก 
เปรียบดงัน า้ท่ีเจือด้วย ยาพิษ แม้จะช่วยแก้กระหายได้เพียงชัว่คราว แต่พิษในกระแสน า้ท่ีเจืออยู่นัน้
อาจคร่าชีวิตของผู้ ท่ีด่ืมได้ )ม.ส. 26/260/345)ดงันัน้จึงต้องรู้เท่าทนัและไม่ตกอยู่ใต้อ านาจ การควบคมุ
ของตัณหา มุมมอง ผู้ วิจัยเห็นว่าลักษณะแนวคิดของพุทธศาสนามีความใกล้เคียงกับแนวคิดกลุ่ม
มนษุยนิยม คือ มีการมองเห็นและให้คณุคา่ในตวัมนษุย์ โดยพระพทุธศาสนานัน้เช่ือวา่มนษุย์ทกุคนนัน้
สามารถท่ีจะเข้าถึงหรือบรรลุนิพพานได้ โดยไม่จ ากัดเฉพาะคนในวรรณะใด เพศใด เชือ้ชาติใด 
พระพทุธเจ้ากล่าวว่าคนทกุคนมี คณุคา่และความเท่าเทียมกนัหมด ตา่งกนัท่ีวา่ใครจะมีความเห็นชอบ 
ใช้สติปัญญา ในการด าเนินชีวิตและเลือกกระท ากรรมดีได้หรือไม่ นอกจากนีศ้าสนาพุทธยงัมีท่าทีต่อ
ตณัหาท่ีค่อนข้างเป็นไปในทางลบ จัดตณัหาไว้อยู่ในส่วนของทุกขสมุทยัอริยสจั คือ เป็นต้นเหตแุห่ง
ทกุข์ )ม.ส. 31/1680/429) จึงมองตณัหาว่าเป็นสิ่งท่ีไมดี่และน ามาซึง่ปัญหาและความทกุข์ตา่งๆ ให้กบั
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ชีวิต ดงันัน้หลกัค าสอนต่างๆ ก็จะเป็นไปในแนวทางท่ีชีใ้ห้เห็นโทษของตณัหา และวิธีการขจดัตณัหา
เป็นส าคญั 
 
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับพฤตกิรรมและแสดงออกของคนตามหลักปรัชญา 
 ความหมาย Maslow (1999: 27-28) ได้กล่าวถึงความต้องการไว้ว่า ความต้องการเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ซึ่งความต้องการนีมี้มาก่อนหน้าการเรียนรู้กล่าว คือ คนเรามีความต้องการ
ต่างๆ เช่น อาหารและน า้มาก่อนท่ีจะตระหนกัรู้ถึงคณุค่า และความจ าเป็นในการบริโภคสิ่งเหล่านัน้ 
นอกจากนีเ้ขายังได้อธิบายถึงลักษณะความต้องการขัน้พืน้ฐาน )basic need) ไว้ว่าหากปราศจาก
ความต้องการขัน้พืน้ฐาน ย่อมก่อให้เกิดความเจ็บป่วย )illness) และในทางตรงกันข้ามหากมีความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานย่อมสามารถป้องกันและฟืน้ฟูรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ ได้ซึ่งในสถานการณ์ท่ีมี
ความต้องการหลายๆ อย่างเกิดขึน้ ผู้ ท่ีขาดแคลนย่อมให้ความสนใจต่อความต้องการขัน้พืน้ฐานของ
ตนเองก่อนความต้องการหรือความพึงพอใจอ่ืนๆ )เช่น  ส าหรับผู้ ท่ีก าลงัเหน่ือยล้าและกระหายน า้ เขา
ยอ่มต้องการน า้ด่ืมมากกว่าการได้ฟัง ดนตรีไพเราะ เพ่ือบรรเทาความกระหายน า้ของเขา) และในคนท่ี
สขุภาพจิตสมบรูณ์ดี ความต้องการขัน้พืน้ฐานนีก็้จะลดบทบาทลง 
 จากข้อความท่ียกมาข้างต้น ผู้ วิจยัจึงขอสรุปว่า ความต้องการเป็นแรง  จูงใจอย่างหนึ่ง เป็น
พลงัหรือแรงขบัท่ีมีขึน้ เพ่ือกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรเทาสภาวะของการขาดแคลนท่ี
เกิดขึน้ทัง้ร่างกายและจิตใจ ประเภท มาสโลว์ได้แบง่ล าดบัความต้องการออกเป็น 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ความ
ต้องการทางร่างกาย )physiological needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย)safety needs) 3) 
ความต้องการความรักและความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม )love and belongingness needs) 4) ความ
ต้องการความภูมิใจในตนเอง )esteem needs) 5) ความต้องการตระหนกัรู้ตนเอง )self-actualization 
needs) ภายหลงัมาสโลว์ได้พฒันาแนวคิดของเขา โดยจ าแนกล าดบัความต้องการใหม่ออกเป็น 8 ขัน้ 
โดยยงัคงอิงความต้องการขัน้พืน้ฐานเดิม 4 ขัน้ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว และเพิ่มความต้องการทางด้าน
การรู้คิด )cognitive needs) ความต้องการด้านสุนทรียภาพ )aesthetic needs) ความต้องการ
ตระหนัก รู้ตนเอง  (self-actualization needs) และความต้องการเหนือธรรมชาติของคน )self-
Transcendence Needs) รวมเป็นความต้องการ 8 ขัน้ โดยสามารถแบง่ความต้องการเหล่านีอ้อกเป็น 
2 ส่วน คือ ความต้องการท่ีขาดแคลน )deficiency needs) และความต้องการท่ีจะพัฒนา )growth 
needs) 
 ความหมายของการพฤตกิรรมและการแสดงออก 
  กระบวนการเกิดความต้องการของ Maslow อิงกับทฤษฎีการลดแรงขับ  )Drive 
Reduction Theory) และการรักษาดลุยภาพ )homeostasis) นอกจากนีผู้้วิจยัยงัเห็นวา่ การสมัผสัและ
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การรับรู้ก็มีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนักบัความต้องการ เพราะมีการรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอก ท าให้เกิด
การตีความและปรุงแตง่ขึน้เป็นประสบการณ์ จึงท าให้การรับรู้ของคนแตล่ะคนยอ่มมีไมเ่หมือนกนั และ
แตกตา่งไปตามปัจจยัภายในของตวับคุคลผู้ รับรู้แตล่ะคน อนัได้แก่ ความสนใจ ความใส่ใจ  และความ
ต้องการภายในจิตใจของผู้ รับรู้เป็นส าคัญ  บทบาทของความต้องการตามแนวคิดของ Maslow มี
ลกัษณะเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าท่ีจะเป็นเชิงลบ โดยเขากลา่ววา่ความต้องการเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดการ
พฒันา ทัง้เป็นการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตของมนษุย์ และยงัมีส่วนชว่ยสง่เสริมในการพฒันา
สังคมให้ดีขึน้ด้วย มุมมอง แนวคิดของ Maslow จัดอยู่ในกลุ่มจิตวิทยาฝ่ายมนุษยนิยม ท่ีมองเห็น
คณุคา่ในตวัของมนษุย์ และนอกจากนีท้า่ทีตอ่ความต้องการของเขาก็เป็นไปใน ทิศทางบวก คือมองว่า
ความต้องการเป็นสิ่งท่ีต้องได้รับการเติมเต็ม หรือท าให้พัฒนายิ่งๆ  ขึน้ไป มนุษย์จึงจะสามารถมี
ความสขุได้ 
 ความส าคัญของพฤตกิรรมและการแสดงออกของคนด้วยหลักปรัชญาทางศาสนา 
  ความหมาย ตณัหา คือ ความอยาก ความต้องการ ทัง้พุทธศาสนา และมาสโลว์ต่างก็
มองความต้องการในฐานะแรงจูงใจท่ีท าให้คนเกิดพฤติกรรมทางพุทธศาสนาแบ่งความต้องการ
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) “ตณัหา” หรือความต้องการในฝ่ายไม่ดีหรืออกุศล และ 2) “ฉันทะ” หรือความ 
ต้องการในฝ่ายดีหรือกุศล  “ตัณหา” มีลักษณะคล้ายกับความต้องการท่ีขาดแคลนของมาส  โลว์ 
)deficiency needs) ส่วน “ฉันทะ” คล้ายกับความต้องการท่ีจะพัฒนาของ Maslow (growth needs 
or B-needs) อย่างไรก็ตาม Maslow ไม่ได้แยกความ ต้องการของเขาออกเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีดงัเช่นใน
พุทธศาสนา ประเภท ในทางพุทธศาสนาได้มีการแยกประเภทของตณัหาไว้หลาก  หลายรูปแบบ แต่
ไม่ได้แบง่แยกถึงล าดบัขัน้สงูต ่าของตณัหาแตล่ะชนิด เหมือนทฤษฎีของมาสโลว์ ตณัหาแตล่ะประเภท
สามารถเกิดขึน้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องอิงตณัหาในส่วนอ่ืนๆ ส่วน Maslow แบ่งความต้องการออกเป็น
ล าดบัขัน้และจะคอ่ยๆ พฒันาโดยการเติมเต็มความต้องการไปทีละขัน้ เร่ิมจากความต้องการในล าดบั
ลา่ง สดุไปสูค่วามต้องการขัน้ท่ีอยูส่งูขึน้ไปตามล าดบั 
 รูปแบบและขัน้ตอนของพฤตกิรรมและแสดงออกของคนตามหลักปรัชญา 
  ในทางพุทธศาสนามีการกล่าวถึงความอยากไม่เป็น )วิภวตณัหา)  อนัเป็นการกล่าวถึง
ตณัหาเชิงลบหรือเชิงปฏิเสธ )negative) สว่นแนวคดิของ Maslow เน้นกล่าวถึงความต้องการท่ีเป็นเชิง
บวกหรือเชิงยืนยัน )positive) อธิบาย ถึงเฉพาะความต้องการท่ีอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยไม่ได้
กล่าวถึงหรือแยกสว่น ความต้องการท่ีจะไม่เป็น เพ่ือหลีกหนีให้พ้นไปจากสภาวะอนัเป็นทกุข์หรือไม่น่า
พึง พอใจอย่างชดัเจนเหมือนในศาสนาพุทธ ในทางพุทธศาสนามีการจ าแนกประเภทของตณัหาโดย
แบง่ตาม เกณฑ์ของอารมณ์หรือช่องทางการเกิดออกเป็น 6 ประการ หาได้แก่ รูปตณัหา สทัทตณั  คนัธ
ตณัหา รสตณัหา โผฏฐัพและสามารถจดัรวมได้เป็นตณัหา และธัมมตณัหาความอยากทางกายและ
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ทางใจ ส่วน Maslow อาจจ าแนกความต้องการได้เป็น 2 ส่วน คือ ความต้องการทางด้านร่างกายและ
ความต้องการทางด้านจิตใจ ซึ่งความต้องการ ทางด้านจิตใจมีความซบัซ้อนกว่า “ตณัหา”และ “ความ
ต้องการท่ีขาดแคลน” ของ Maslow จ าเป็นต้องอิงอาศยัจากปัจจยัภายนอก ส่วน “ฉันทะ” และ “ความ
ต้องการท่ีจะพัฒนา” ของ มาสโลว์มีลักษณะเป็นอิสระ ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาอาศยัปัจจัยภายนอกมา
เตมิเตม็ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กระบวนการเกิดตณัหาเกิดจากการสมัผสัและความต้องการของตนเองและแนวคิดต้องการ
ของ Maslow ก็มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสัมผัสการรับรู้ ในทางพุทธศาสนา ตัณหาเกิดจาก
ความคิดอันเป็นอกุศล ซึ่ง ขาดสติและปัญญาในการคิดพิจารณา แตกต่างจากแนวคิดเร่ืองความ
ต้องการของ มาสโลว์ท่ีเช่ือว่าความต้องการในขัน้พืน้ฐานหรือ )basic needs) มีความเก่ียวข้องกับ
ทฤษฎีการลดแรงขับ )Drive-Reduction Theory) และการรักษาดุลยภาพ  (homeostasis) อันเป็น
กระบวนการท่ีพยายามจะรักษาสภาวะดลุยภาพทัง้ทาง ร่างกายและทางจิตใจ จึงท าให้เกิดเป็นความ
ต้องการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม  ท าให้คนเราสามารถเติมเต็มความต้องการได้และเม่ือความ
ต้องการนัน้ๆ ได้รับการเติมเต็มก็จะลดระดบัความรุนแรงลงและช่วยให้พัฒนาไปสู่ความต้องการใน
ล าดบัถดัไปได้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากร ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) 
จ านวน 40 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU) 
จ านวน 40 คน 
 ตัวแปรต้น 
  ตวัแปรต้น คือ พฤตกิรรมความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีในตนเอง ได้แก่  
  1. ความรับผิดชอบในตนเองด้านการเรียน   
  2. ความขยนัอดทนทางการเรียนและการท ากิจกรรม 
  3. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนและการท ากิจกรรมในห้องเรียน  
 ตัวแปรตาม 
  ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมด้านความรับผิดชอบในตนเองกบัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  1. แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) ชนิด 2 ค าตอบ คือ ถกูและผิด จ านวน 10 ข้อ 
  2. แบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) ชนิด 4 ค าตอบ คือ ถกูและผิด จ านวน 10 ข้อ 
  โดยแบง่คา่ระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้และไมดี่ ดงันี ้
   9-10 คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั “ดีมาก” 
   7-8   คะแนน  หมายถงึ  การเรียนอยูใ่นระดบั “ดี” 
   5-6   คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” 
   3-4   คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั “พอใช้” 
   1-2   คะแนน  หมายถึง  การเรียนอยูใ่นระดบั “ไมดี่” 
  3. ใบบนัทกึพฤตกิรรมการเข้าชัน้เรียนและการสง่งาน 
 การสร้างเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการท าวิจยัครัง้นี ้คือ แบบทดสอบก่อนการเรียนและ
แบบทดสอบหลังการเรียน ซึ่งแบบทดสอบจะน ามาจากเนือ้หาท่ีได้บรรยายในชัน้เรียน และงานท่ี
มอบหมาย โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
   1. ก าหนดเนือ้หาแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลงัการเรียน 
   2. สร้างแบบทดสอบ 
   3. น าแบบทดสอบไปให้ผู้ เช่ียวชาญทดลองท า 
   4. ประเมินผลการทดลอง และน าไปปรับปรุงแบบทดสอบ 
   5. ท าการทดสอบ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  คะแนนจากแบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
  2.  คะแนนจากแบบทดสอบหลงัการเรียน (post-test) 
  3.  สงัเกตพฤตกิรรมในชัน้เรียน เชน่ การเข้าเรียน การสง่งาน เป็นต้น 
 สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
  ใช้คา่สถิตร้ิอยละ 
 
 
 
 
 
 

1105



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสู่ไทยแลนด์ 4.0” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2561  30 มีนาคม 2561
  

 

ตาราง 1 ความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ตนเองในการน าเสนอในห้องเรียน 
 

ข้อ ค าถาม ท าประจ า 
% 

ท าบางครัง้ 
% 

ไมเ่คยท า 
% 

1. ขณะเรียนนกัศกึษามีความตัง้ใจท า 0 66.27 36.73 
2. นกัเรียนพดูคยุกบัเพ่ือนในขณะท่ีอาจารย์สอน 12.24 86.67 4.08 
3. นกัศกึษากล้าแสดออกตามเวลาท่ีอาจารย์ก าหนด 51.02 42.86 6.12 
4 เม่ือนักศึกษาท าข้อสอบไม่ได้ นักศึกษาแอบดู

ข้อสอบกนั 
0 2.04 97.96 

5. นกัศกึษาแอบนอนหลบัในชัว่โมงเรียน 2.04 14.29 86.67 
6. นกัศกึษาเลน่กบัเพ่ือนขณะท่ีอาจารย์ก าลงัสอน 4.08 86.67 12.24 
7. นกัศกึษาเลน่โทรศพัท์ ขณะท่ีอาจารย์ก าลงัสอน 4.08 20.41 75.51 
8. นกัศกึษาลอกการบ้านเพ่ือน 0 51.02 48.98 
9. ทกุครัง้ไมเ่ข้าใจ นกัศกึษาจะถามอาจารย์ 20.41 66.27 16.33 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตณัหาเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ไม่มีจุดสิน้สุด แต่ความต้องการของ  Maslow เม่ือพัฒนาความ
ต้องการให้ไปสูข่ัน้สงูสดุได้แล้วก็จะถือเป็นการบรรลแุละ เป็นดา่นสดุท้ายของการพฒันาศกัยภาพของ
มนษุย์  
 2. ตณัหาและความต้องการมีฐานะเป็นแรงจงูใจท่ีมีอิทธิพลในการ  ก าหนดพฤติกรรมและ
การกระท าของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีขบัเคล่ือนโลก  
 3. ตณัหาและความต้องการท าให้เกิดการแสวงหา ตณัหาและความต้องการท่ีไม่ได้รับการ
ตอบสนองท าให้เกิดความทุกข์ พุทธศาสนาค่อนข้างมองตณัหาหรือความต้องการท่ีขาดสติ  ปัญญา
ชีน้ าถือว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้จิตเกิดความมัวหมอง ท า ให้เป็นทุกข์และมีคุณภาพ  ชีวิตท่ีแย่ลง ต่างจาก 
มาสโลว์ท่ีมองว่าความต้องการเป็นสิ่งท่ีช่วยพฒันาท าให้คนเรามี สขุภาพจิตท่ีดีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
มมุมอง ทัง้สองแนวคิดมีลกัษณะเป็นมนุษยนิยม คือมองเห็นคณุคา่ใน ตวัของมนุษย์เหมือนกัน ท่าที
ต่อตณัหาของศาสนาพุทธนัน้เป็นไปในทางลบ คือมอง ตณัหาท่ีขาดสติปัญญาชีน้ า ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดี
และน ามาซึ่งปัญหาและความทุกข์ต่างๆ ให้กับชีวิต ดงันัน้ ตณัหาจึงเป็นสิ่งท่ีควรละหรือขจดั ซึ่งตรง
ข้ามอย่างสิน้เชิงกับแนวคิดของมาสโลว์ โดยท่าทีต่อความต้องการของมาสโลว์นัน้เป็นไปในทิศ
ทางบวก คือมองความต้องการอย่างกลางๆ เพ่ือพยายามท่ีจะเข้าใจและเรียนรู้วิธีรับมือเม่ือ  ความ
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ต้องการเกิดขึน้ และยงัมองว่าความต้องการเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการพฒันา ดงันัน้  ก็ควรท่ีจะส่งเสริมให้
ความต้องการในแตล่ะขัน้ได้รับการเตมิเตม็เพ่ือพฒันาเป็นความต้องการในล าดบัขัน้ท่ีสงูกวา่ตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ถึงแม้มุมมองต่อความต้องการของทั ง้สองแนวคิดจะค่อ นข้างต่างกัน  โดย ท่ี ฝ่าย
พระพุทธศาสนากล่าวว่า “ตัณหา” หรือความต้องการท่ีเป็นอกุศลเป็นสิ่งท่ีควรขจัด แต่ส าหรับฝ่ัง 
Maslow กลบัไม่แบ่งแยกความต้องการว่าดีหรือเลว ไม่ว่าความต้องการจะอยู่ในล าดบัขัน้ท่ีสูงหรือต ่า 
เขามองความต้องการในทุกล าดบัขัน้มีความส าคญัเท่ากันหมด เพราะความต้องการขัน้พืน้ฐานใน
ล าดบัล่างท่ีสุดก็เปรียบเหมือนบนัไดท่ีท าให้มนุษย์ก้าวต่อไปและพัฒนาไปอยู่ในจุดท่ีสูงกว่าเดิมได้
ดงันัน้ Maslow จึงคิดว่าความต้องการเป็นสิ่งท่ีต้องพฒันา ส่วนพุทธศาสนาเน้นพฒันาสติปัญญาให้
รู้เท่าทนัสิ่งต่างๆ ในโลก เม่ือมีสติปัญญาคอยชีน้ าจากความต้องการท่ีเป็นอกุศลแบบ “ตณัหา” ก็จะ
สามารถพฒันาเป็นความต้องการในฝ่ายกศุล คือ “ฉนัทะ” ได้ในท่ีสดุ  
 
อภปิรายผล    
 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา จากเนือ้หางานวิจยั ผู้วิจัยคิดว่าพุทธ
ปรัชญาเป็นทศันะท่ีน าพาให้คนหลุดพ้นไปจากโลกท่ีเรียกว่า “โลกุตรธรรม” ส่วนแนวคิดของ Maslow 
จะเน้นหลกัการ ในการใช้ชีวิตอยูใ่นโลก คือ “โลกียธรรม” ทัง้นีเ้ราควรศกึษาธรรมทัง้ 2 คือธรรมใน โลก 
และธรรมเหนือโลกให้เข้าใจ เม่ือสามารถเข้าใจสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องตามหลกัธรรมชาตขิองสิ่งตา่งๆ 
ก็จะท าให้เราไม่ต้องเป็นทกุข์ เพราะการยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งท่ีไม่อาจจะนบัเป็นสาระได้ดงักล่าว  ส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาก็มีส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาเยาวชนในด้านการพฒันาความรู้
ความสามารถ ตลอดจนสติปัญญาในการใช้ชีวิต การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจทัง้ในทางพุทธปรัชญาและ
ทางจิตวิทยาก็ถือวา่มีความส าคญัท่ีจะท าให้มนษุย์สามารถเข้าใจจิตใจตนเองอย่างลึกซึง้ ดงันัน้ในการ
จะบรรจุเนือ้หา การสอนเร่ืองแรงจูงใจนอกจากจะมีเนือ้หาในด้านจิตวิทยาก็ควรจะเสริมเนือ้หา
ทางด้านพุทธปรัชญาร่วมด้วย ก็จะท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หาได้รอบด้านมากขึน้ อีกทัง้หลักพุทธ
ปรัชญานัน้เน้นสอนให้คนมุ่งพัฒนาสติปัญญาและจิตใจให้เจริญยิ่งๆ ขึน้ไป  เม่ือสังคมเต็มไปด้วย
มนษุย์ท่ีมีศกัยภาพท่ีดีพร้อมทัง้ทางกายและทางใจก็ย่อมจะสามารถพัฒนาสงัคมให้เจริญก้าวหน้าไป
ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาเร่ืองแรงจงูใจเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท า ให้มนษุย์รู้เท่าทนัความ ต้องการของตนเองวา่มี
ต้นเหตุ กระบวนการเกิดขึน้ได้อย่างไร การศึกษาเร่ืองความต้องการหรือแรงจูงใจจนเข้าใจ จึงท าให้
สามารถควบคมุจดัการกับความต้องการ ของตนเองได้ถือเป็นการพฒันาคณุภาพจิตใจให้มีความสุข 
เพราะสามารถรับรู้และเข้าใจจิตใจของตนเองได้อย่างถกูต้อง นอกจากนัน้หลกัธรรมทางพทุธศาสนาก็
ถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือเป็นวิถีทางท่ีถูกต้องท่ีมนุษย์ในสังคมควรจะยึดถือ  และปฏิบตัิ
ตามเพื่อก่อให้เกิดความสงบสขุอยา่งแท้จริง 
 
ผลกระทบที่เกิดขึน้ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ข้อจ ากดัในด้านเวลาในการวิจยั กล่าวคือ เป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งภาคการศกึษา และด าเนินการร่วมกบัทกุแผนกสาขาวิชาขัน้ตอนการของวิจยั 
จงึท าให้ศกึษาเฉพาะสาขามีรูปแบบและขัน้ตอนในการสง่เสริมการมีส่วนร่วม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
การมีสว่นร่วมในการสร้างรูปแบบพฤตกิรรมการส่งงาน ดงันัน้ เพ่ือทราบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การรูปแบบการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเพ่ือนในชัน้เรียน ควร
ขยายเวลาการศึกษาตามความพร้อมของนักศึกษา ควรให้การสนับสนุนกระตุ้นอย่างใกล้ชิด และ
สม ่าเสมอ จากผลการศกึษาพบวา่ รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมพฤติกรรมการส่งงานโดยกระบวนการมี
สว่นร่วมของนกัศกึษา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามสภาพปัญหาของห้องเรียน 
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