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คํานํา 
 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดมีสวนรวม
ในการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 2560” ในครั้งน้ี อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ครั้งที่สามของคณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สอง ซึ่งไดรับการตอบรับเปน
อยางดีจากบุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏ
เปนผลงานวิจัยในเลมที่ทานถืออยูขณะน้ี 
 การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ
ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ 
การวิจัย และรวมเปนสวนหน่ึงของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย
ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางย่ิงวา ประมวลบทความวิจัย 
ที่สืบเน่ืองจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 2560 เลมน้ี จะเปนสวนหน่ึงของ 
การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ
และสังคมสวนรวมไดตามสมควรสืบไป 
 
 

คณะครุศาสตร  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 
  
 การศึกษาเปนหัวใจของชาติ เปนการสรางและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศ คํากลาว
ขางตนสะทอนถึงความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาชาติ แตในปจจุบันภาพรวมของการศึกษา
ไทยยังเปนปญหามาก เมื่อพิจารณาจากภาพสะทอนคุณภาพของเด็กไทย ดังน้ัน จึงมีความจําเปน
เรงดวน ที่ตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอยางย่ังยืน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนจึงจําเปนตองใหความสําคัญกบัการจัดการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน โดยบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนมากที่สุดคือ ครู ดวยเหตุน้ี สิง่ที่สําคัญที่สุดที่ครูตองพัฒนา คือ 
ปรับและพัฒนานวัตกรรมดานวิธีการสอนของตนใหมีคุณภาพ ยึดการพัฒนาผูเรียนเปนหลัก และใช
เวลาในการสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาและเกิดคุณภาพตอตัวผูเรียน 
 การที่คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมกันจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยมีจุดเนนในสวนของ
การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูทางการศึกษา และมีการเรียนเชิญวิทยากร คุณฟูจิ ฟูจิซากิ 
มารวมแบงปนในหัวขอการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาไทยแลนด 4.0 นับเปนเรื่องที่ดีมี
คุณคาตอการพัฒนาระบบการศึกษาของทองถ่ินและสังคมเปนอยางย่ิง 
 การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งน้ี จะเปนเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษาในทองถ่ิน 
และหวังเปนอยาง ย่ิงวาทุกทานที่ ไดเขารวมกิจกรรม จะรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู  และนํา
ประสบการณที่ดีไปใชในการพัฒนางานดานการศึกษาและกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษาระหวางนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 
 

        

                   
      (รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากคณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 
 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสรรค

งานวิจัย และการนําผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับสงเสริมใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน
มุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคมที่มีคุณภาพ นอกจากน้ัน 
ยังสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิจัย จึงไดจัดการประชุมวิชาการและ
การนําเสนอผลงานวิจัย “ครุศาสตรวิจัย” อยางตอเน่ือง  

ในป 2560 น้ี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการจัดการประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 2560/NACE 2017: นวัตกรรมแหง
การเรียนรู” โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งน้ี เพื่อเปนเวที
สาธารณะดานการวิจัยและวิชาการใหกับคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นิสิต นักศึกษา ไดสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการการประชุมวิชาการครั้งน้ี ประกอบดวย 
การบรรยายพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและสถาบัน 
อุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงนักวิจัยที่สนใจ ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางขอขอบคุณ
วิทยากรบรรยายพิเศษคุณฟูจิ ฟูจิซากิ ที่มาจุดประกายใหกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็น
เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา ขอขอบคุณเครือขายอุดมศึกษาที่รวมกันเปนเจาภาพ 
เครือขายโรงเรียนที่รวมจัดนิทรรศการตลอดจนผูนําเสนอผลงานวิจัย ผูเขารวมประชุมวิชาการและ
คณะทํางานจากคณะครุศาสตรและหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่มีสวนรวมสําคัญ
ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งสําเร็จลุลวงดวยดีตามวัตถุประสงค และยังกอใหเกิดเครือขายทาง
วิจัยเพิ่มข้ึนเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยที่เขมแข็ง ย่ังยืน และตอบสนองความตองการของ
สังคมอยางแทจริงตอไป 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร) 
     คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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คณุลักษณะครูมืออาชีพยคุการศึกษา 4.0: กรณศีกึษาครทูี่ไดรับรางวัล 
สมเด็จเจาฟามหาจักรี รางวัลครคูุณากร และรางวัลครูยิ่งคณุ 

 
กรองทิพย นาควิเชตร1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และคุณลักษณะครูไทย 4.0 จากครูที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟา 
มหาจักรี รางวัลครูคุณากร และรางวัลครูย่ิงคุณ รวม 10 คน ไดมาแบบเจาะจง ใชตารางวิเคราะห
คุณลักษณะของครูมืออาชีพและ แบบประเมินความเหมาะสม ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเช่ียวชาญ 5 คน ผูตอบแบบประเมินเปนนักการศึกษา 9 คน วิเคราะหคุณลักษณะของครูมืออาชีพ
เชิงคุณภาพ ความถ่ี และวิเคราะหความเหมาะสม โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา ครูมืออาชีพในยุคน้ีซึ่งเปนยุคการศึกษา 4.0 มีคุณลักษณะ คือ เปนครูที่มุงมั่นพัฒนา
ผูเรียน มีทักษะในการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หรือแบบโครงงาน พัฒนาศิษยใหมี
ความรู มีทักษะปฏิบัติ รูกระบวนการเรียนรู ครูดูแลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การใชชีวิตของศิษย ให
ประสบความสําเร็จ เสริมสรางความเปนมนุษยแกศิษย ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแก
ศิษย บูรณาการการจัดการเรียนรูกับการพัฒนาชีวิต ชุมชน สิ่งแวดลอมและสังคม มีภาวะผูนํา 
การเปลี่ยนแปลง ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมหรือสรางชุมชน
แหงการเรียนรู คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู กระตุนศิษยสรางนวัตกรรม นอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและการทํางาน ปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
เปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนครู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความเพียร เปนกัลยาณมิตร เอาใจใส  
รักและเมตตาศิษย เสียสละเพื่อศิษย พัฒนาศิษยโดยเสมอภาค อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
 
คําสําคัญ: ครูมืออาชีพ, คุณลักษณะ, การศึกษา 4.0 
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Professional Teacher Characteristics in Education 4.0: Case Study, 
teachers who received Princess Maha Chakri Award, Kru Kunakorn Award, 

and Kru Yingkun Award. 
 

Krongtip Nakvichet1 
 

Abstract 
This research aims to study characteristics of professional teachers according 

to Teacher Professional Standard for Performance, Attitude, and Thai Teachers’ 
Characteristics 4.0. The participants are 10 teachers who received Princess Maha 
Chakri Award, Kru Kunakorn Award, and Kru Yingkun Award. This study uses purposive 
sampling, professional teacher characteristics analysis grid, and appropriateness 
evaluation form which are approved by five experts. The forms were answered by 9 
educators. This research is conducted through qualitative analysis of professional 
teacher characteristics, frequency and appropriateness using means and standard 
deviation. Results find that professional teachers in the so-called Educational Era 4.0 
are those who focus on student development and employ integrative or project 
learning-teaching environment and technique. They are those who develop 
students’ knowledge, skills, and learning procedure. They also guide on students’ 
living, integrity, humanity and success. They successfully set themselves as examples 
for the students and integrate the lessons into real life, community as well as 
environment and society. They have change leadership skills and are able to 
encourage or build learning and working innovations while encourage their students 
to innovate. They use Sufficiency Economy Philosophy in learning and working. They 
set good examples for other teachers, continue their self-development, and are a 
good friend. They also pay attention to, love, are kind, sacrifice for their students, 
and develop their students equally. In addition, they develop humanity their 
students, conserve natural resources and the environment as well as Thai culture 
and arts.  
 
Keyword: Professional Teacher, Characteristic, Education 4.0 
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1. บทนํา 
ครูเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาผูเรียน ใหมีความรู คุณลักษณะของ 

คนรุนใหมที่พึงประสงค และทักษะที่จําเปน จะตองพัฒนาจากการเปนครูที่มคีวามรูและประสบการณ
วิชาชีพ ปฏิบัติงานครูอยางสมบูรณ และเปนครูดีมีจรรยาบรรณ เปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติตน
ที่ดี เปนครูมืออาชีพตามที่สภาวิชาชีพหรือสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด และปจจุบันมี
การจัดรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี เปนรางวัลเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเดนจาก 11 ประเทศใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย เวียตนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ลาว 
กัมพูชา พมา บรูไน และติมอรเลสเต ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 รางวัล เปนครั้งแรกที่ประเทศไทย
จะไดคัดเลือกครูดีในระดับสากล รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ประเทศไทย ป 2560 จัดเพื่อเปน
กําลังใจและเชิดชูเกียรติครูดีระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เฟนหาครูที่ทุมเทในการพัฒนาศิษย 
โดยเฉพาะคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จนสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาเพื่อนครูได  
เริ่มจากครูเขาใจลูกศิษย พยายามสรางฐานชีวิตแกศิษย สรางแรงบันดาลใจแกศิษย แกไขปญหาศิษย 
บมเพาะ ใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดรอดฝง จนศิษยประสบความสําเร็จในอาชีพ (มูลนิธิรางวัลสมเด็จ 
เจาฟามหาจักรี, 2558) โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกครูผูสมควรไดรับรางวัล จัดโดยมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ 
และสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ครั้งที่ 1 ป 2558 และ  
ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 พิจารณารางวัลสําหรับครูการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และนอกโรงเรียน ปฏิบัติงานสอนมานาน และยังทํางานสอนในปจจุบัน เสนอช่ือครูโดยศิษยเกาอายุ
ไมตํ่ากวา 25 ป มีกระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด เสนอในสวนกลางเพื่อพิจารณารางวัลน้ี ครูที่มี
คะแนนคัดเลือกลําดับ 4 -17 ไดรับรางวัลครูย่ิงคุณ ครูที่มีคะแนนคัดเลือกลําดับที่ 2 และ 3 ไดรับ
คัดเลือกจาก คณะกรรมการใหไดรับรางวัล คุณากร ครูที่ควรไดรับรางวัลระดับจังหวัด เปนรางวัล 
ครูขวัญศิษย ครูที่มีคะแนนสูงสุดไดรับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดรับรางวัลสมเด็จ 
เจาฟามหาจักรี การพิจารณาจะประกาศผล ในปถัดไป ไดรับเหรียญทองรางวัลเจาฟามหาจักรี  
เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจํานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งประเทศไทย มี 1 รางวัล  

 จะเห็นไดวาองคกรสําคัญที่ใหความสําคัญกับการเปนครูที่ดีครูมืออาชีพ โดยเฉพาะในยุค
ปจจุบันที่เปนยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) ครูตองพัฒนาปรับกระบวนการสอนใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทุกมิติ เนนการใชทักษะการคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีระดับสูง ในการพัฒนา
นวัตกรรมองคความรู เพื่อเพิ่มคุณภาพผูเรียน จึงตองปรับกระบวนทรรศนการจัดการเรียนรูใหม  
เนนการสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหาได ใหเขาสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม 
ใหสอดรับกับยุคสมัย โดยครูตองปรับการสอนใหผูเรียนมีทักษะตามความตองการคนที่มีคุณภาพใน
ภาคเศรษฐกิจดวย (เฉลิมพร พงศธี ใน สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2560) คือเปนครู 4.0 ที่มี
คุณลักษณะเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติดังกลาว จึงควรมีการศึกษาคุณลักษณะของครู 
มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0 (โพยม จันทรนอย ในกระทรวงศึกษาธิการ 2560ก) ที่มุงเนนการจัด
การศึกษาที่ใชและสรางนวัตกรรม สรางคนที่เปนมนุษยสมบูรณในบริบทของไทยปจจุบัน 
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Professional Teacher Characteristics in Education 4.0: Case Study, 
teachers who received Princess Maha Chakri Award, Kru Kunakorn Award, 

and Kru Yingkun Award. 
 

Krongtip Nakvichet1 
 

Abstract 
This research aims to study characteristics of professional teachers according 

to Teacher Professional Standard for Performance, Attitude, and Thai Teachers’ 
Characteristics 4.0. The participants are 10 teachers who received Princess Maha 
Chakri Award, Kru Kunakorn Award, and Kru Yingkun Award. This study uses purposive 
sampling, professional teacher characteristics analysis grid, and appropriateness 
evaluation form which are approved by five experts. The forms were answered by 9 
educators. This research is conducted through qualitative analysis of professional 
teacher characteristics, frequency and appropriateness using means and standard 
deviation. Results find that professional teachers in the so-called Educational Era 4.0 
are those who focus on student development and employ integrative or project 
learning-teaching environment and technique. They are those who develop 
students’ knowledge, skills, and learning procedure. They also guide on students’ 
living, integrity, humanity and success. They successfully set themselves as examples 
for the students and integrate the lessons into real life, community as well as 
environment and society. They have change leadership skills and are able to 
encourage or build learning and working innovations while encourage their students 
to innovate. They use Sufficiency Economy Philosophy in learning and working. They 
set good examples for other teachers, continue their self-development, and are a 
good friend. They also pay attention to, love, are kind, sacrifice for their students, 
and develop their students equally. In addition, they develop humanity their 
students, conserve natural resources and the environment as well as Thai culture 
and arts.  
 
Keyword: Professional Teacher, Characteristic, Education 4.0 
 
 
  
1Education Administrational Faculty of Education Vongchavalitkul University,  
 E-mail: Krongtip.Nakvichet@gmail.com 
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 ในที่น้ีนําเสนอสาระเพื่ออธิบายคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของครู ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 
2556: 72-74) และคุณลักษณะของครูไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข; วิจารณ พานิช) 
รวมถึงสาระโดยสรุปคุณลักษณะของครูมืออาชีพบางคนที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี และ
รางวัลที่เกี่ยวเน่ือง (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2560.) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของคร ู 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูเปนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูใหเกิดผล

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม น่ันคือ 
การกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ป เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู เปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหนาที่ครู เปนเรื่องการปฏิบัติงานที่ตอเน่ืองมาจากมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 4) พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในช้ันเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค โดยเนนผลถาวรที่เกดิ
แกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยาง
สรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ 

2. มาตรฐานการปฏิบัติตนของคร ู
 มาตรฐานการปฏิบัติตนของครูเปนขอกาํหนดเกี่ยวกับการประพฤติตน เปนจรรยาบรรณของ

ครู โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไว 
ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด มีดังน้ี  

1) จรรยาบรรณตอตนเอง คือ ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน  ใหทันตอพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ คือ ครูตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ คือ ครูตอง (1) รัก เมตตา เอาใจใส 
ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการโดยเสมอหนา (2) สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
ทักษะและนิสัยที่ ถูกตองแก ศิษยและผูรับบริการ อยางเต็มความสามารถดวยความสุจริตใจ  
(3) ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและ
ผูรับบริการ (4) ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจาก
การทําหนาที่ของตนโดยมิชอบ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ คือ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูล
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กันกับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางสรางสรรคโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สราง 
ความสามัคคีในหมูคณะ 5) จรรยาบรรณตอสังคม คือ ครูพึงประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาประโยชนของสวนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมเรียกวา 
“จรรยาบรรณ” 

3. คุณลักษณะของครูไทย 4.0 ในยุคการศึกษา 4.0  
 ครูไทย 4.0 เปนครูยุคใหมที่ควรมีคุณลักษณะ คือ พัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงตนใน

ปจจุบันที่เรียกยุคไทยแลนด 4.0 มีความสามารถในการคิดแกปญหา คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู มีภาวะผูนํา กลาที่จะเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่
ใฝเรียนรู คิดแกปญหา คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรม รับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอม สรางชุมชน
แหงการสงสัย ชุมชนแหงการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถตอบสนองความตองการของ
สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากน้ี ครูยังพึงนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งประยุกตใชไดดีในวิชาชีพครู เพื่อใชในการจัดการเรียนรูละการทํางาน (โพยม จันทรนอย ใน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ก) เปนครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ที่จัด
การศึกษาตองสอดคลองสภาพสังคมเทคโนโลยีกาวไกล เนนการใชและสรางนวัตกรรมในบริบทของ
ไทยมุงพัฒนาคนใหมีทักษะที่สอดคลองกับความตองการของสังคม อยูรวมกันในสังคมดวย
มนุษยธรรม  

4. ครูท่ีไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักร ีและรางวัลท่ีเก่ียวเน่ือง  
 ครูมืออาชีพในที่น้ีศึกษาจากครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จ

เจาฟามหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ“ครูย่ิงคุณ”  
ป 2560 (รักครู รวมขาวการศึกษาเพื่อคุณคร,ู 2560) สรุปสาระคุณลักษณะของครูไดดังน้ี 

 1)  ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี 
  (1) ครูจิรัฏฐ แจมสวาง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ประสบการณสอนกวา 30 ป  

ผูบุกเบิกการสอนไอซีที และนวัตกรรมหุนยนต มีวิสัยทัศนกวางไกลดวยการจัดการเรียนรูแนวใหมบน
โลกอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโลกกวางแกนักเรียนใหเขาถึงขอมูลความรูขนาดใหญนอกตําราเรียน ต้ังแต 
ป 2528 ผูบุกเบิกใหมีหลักสูตรการสอนไอซีทีในโรงเรียน และนําเทคโนโลยีหุนยนตที่เขามามีบทบาท
สําคัญของโลกอนาคตมารวมจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนพัฒนานวัตกรรมจนชนะการประกวดทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เปนครูผูมีความรักและเมตตาตอศิษย ทุมเทเวลาและกําลังทรัพยสวนตัวใน
การสงเสริมนักเรียนทํากิจกรรมนอกเวลาราชการอยางสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลา 30 ป 

 2)  ครูที่ไดรับรางวัลครูคุณากร 
  (2) ครูนฤมล แกวสัมฤทธ์ิ ครูการศึกษานอกระบบ ปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาของ

ประชาชนในถ่ินทุรกันดาร บนดอยสูง จังหวัดตาก นานกวา 15 ป สอนทุกช้ันทุกวิชา จัดกระบวน 
การเรียนรูแบบบูรณาการรายวิชา บูรณาการการเรียนรูกับการใชชีวิต สอนโดยใชโครงงาน ใหผูเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู เช่ือมโยงสูชุมชน สรางแรงบันดาลใจผูเรียนและชุมชนในการเรียนรู และทําหนาที่เปน
หมอไปพรอมๆ กัน รวมทั้งพัฒนาอาชีพแกชาวบานในชุมชนใหมีรายไดจากการทอผา ธนาคารขาว  
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 ในที่น้ีนําเสนอสาระเพื่ออธิบายคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 เกี่ยวกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของครู ตามที่สภาวิชาชีพกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 
2556: 72-74) และคุณลักษณะของครูไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข; วิจารณ พานิช) 
รวมถึงสาระโดยสรุปคุณลักษณะของครูมืออาชีพบางคนที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี และ
รางวัลที่เกี่ยวเน่ือง (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2560.) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของคร ู 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูเปนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูใหเกิดผล

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญ เพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไม น่ันคือ 
การกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ป เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู เปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดเกณฑมาตรฐานของการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหนาที่ครู เปนเรื่องการปฏิบัติงานที่ตอเน่ืองมาจากมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 4) พัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในช้ันเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค โดยเนนผลถาวรที่เกดิ
แกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยาง
สรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ 

2. มาตรฐานการปฏิบัติตนของคร ู
 มาตรฐานการปฏิบัติตนของครูเปนขอกาํหนดเกี่ยวกับการประพฤติตน เปนจรรยาบรรณของ

ครู โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไว 
ซึ่งช่ือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด มีดังน้ี  

1) จรรยาบรรณตอตนเอง คือ ครูตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน  ใหทันตอพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ คือ ครูตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ คือ ครูตอง (1) รัก เมตตา เอาใจใส 
ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการโดยเสมอหนา (2) สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
ทักษะและนิสัยที่ ถูกตองแก ศิษยและผูรับบริการ อยางเต็มความสามารถดวยความสุจริตใจ  
(3) ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจรญิทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและ
ผูรับบริการ (4) ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจาก
การทําหนาที่ของตนโดยมิชอบ 4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ คือ ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูล
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เลี้ยงหมู และปลูกผักปลอดสารพิษ เปนครูดวยการใชชีวิต สอนสั่ง พาคิด พาทํา เปนตนแบบ เปน
กัลยาณมิตร 

 (3) ครูศรัณย ศรีมะเริง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนครู
นักพัฒนาดนตรีเมืองโคราช “ครูผูเปลี่ยนชีวิตศิษย”ผานนวัตกรรมปญจวิธีการสอนดนตรีวงเมโลเดียน 
และพัฒนาเปนวงโยทวาธิต ใชหลักในการสอน คือ “ทําอยางไรใหเด็กเรยีนจบแลวตองเกงกวาครู การ
เปนครูสอนดนตรีน้ัน ตองสอนใหศิษยไปไกลกวาอาชีพนักดนตรี โดยเริ่มตนจากการเปนครูที่ดีใหได
เสียกอน....” คิดคนนวัตกรรมปญจวิธี โดยใชโนตดนตรีเปรียบเทียบกับตัวเลขเพื่อสอนเด็กในระดับ
ประถมศึกษา และใชตัวการตูนในการสอนระดับอนุบาล ทําใหเด็กเขาใจงายและคุนเคยกับดนตรีได
เร็ว และลูกศิษยไดมีโอกาสเผยแพรวิธีการสอนวนวัตกรรมปญจวิธีที่ประเทศภูฏาน 

 3)  ครูที่ไดรับรางวัล ครูย่ิงคุณ 
  (4) ครูสุวารี พงศธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี ประสบการณ

สอน 35 ป ใชหลักพรหมวิหารสี่ในการดูแลลูกศิษย ดูแลความรูสึก อารมณ รวมสรางอนาคตลูกศิษย
ตามที่ศิษยคาดวัง โดยใชเวลาตอเน่ืองหลายป สอนวิทยาศาสตรจากชีวิตจริง นําปญหาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมมาคิดและแกปญหา แบบบูรณาการ ฝกใหศิษยสรางนวัตกรรม นําวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและศิลปะมาประกอบกันในการสรางนวัตกรรมบนฐานคิด “เพื่อสังคม” ขยาย
ความสําเร็จในการสอนสูเพื่อนครู ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  (5) ครูสมจิตต ตีบกลาง โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ประสบการณสอน 
34 ป เปนครูนักประชาธิปไตย ใหความสําคัญและบมเพาะศิษยในเรื่องการเคารพซึ่งกันกัน  
การแบงปน การรับผิดชอบ การคิดแบบมีเหตุผล การอยูรวมกันอยางสุขสงบตามระบอบ
ประชาธิปไตย นํานวัตกรรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน เทคนิคการสอนแบบการทํางาน
รับผิดชอบรวมกัน การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การสาธิตการใชแผนที่ความคิด การเรียนรูแบบ
โครงงาน สรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนอนุรักษนํ้าตามแพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จัดกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงการ เสียสละเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม สราง
นักเรียนแกนนําใหสามารถทํางานรวมกับชุมชนของแตละคนได 

 (6) รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ประสบการณกาสอน 37 ป 
เคยปฏิบัติหนาที่ครูสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ปจจุบันสอนโรงเรียนสาธิตพัฒนา  
ใชจิตวิทยาในการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคมและปญญา สอน
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมอยูเสมอ สอนเสริมแกนักเรียนหลังเลกิเรยีนเปนประจาํ ปฏิบัติตอศิษยใน
ลักษณะกัลยาณมิตร แบบ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” เปนที่รักของศิษยและเปนที่ไววางใจของผูปกครอง 
เปนนักออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
สอนหลักสูตรตามแนวคิด 5 F คือ Fun-Fin-Focus-Fulfillment-Fruition หมายถึง เรียนสนุก-
คนพบตัวเอง-มุงเนนความถนัด-เติมเต็มศักยภาพ-ทําใหเปนไดดังฝน ซึ่งหลักการน้ีนําไปใชไดกับการ
จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกชวงวัย 

  (7) ครูวิชะมัด งามจิต โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณสอน 33 ป 
มีความโดดเดนในการจัดและสราง “นักกิจกรรม” ที่เปนเด็กและเยาวชนที่ทําหนาที่จัดกระบวนการ
สื่อสารขอมูลความรูเกี่ยวกับสารเสพติด โรคเอดส เพศศึกษารอบดาน และการปองกนัการทองกอนวัย
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อันควร เพราะเช่ือวาเด็กกับเด็กจะสื่อสารกันไดดี และสื่อสารกันใหเขาใจงายกวาผูใหญ โดยใหเด็กได
ใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่และต้ังช่ือกลุมวา “ตะขบปา” ข้ึน ในป พ.ศ. 2541 ในแนวคิด
ที่วา “เยาวชนเพื่อเพื่อน พี่ นอง และทองถ่ิน” และไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิตจริงและสรางแหลงเรียนรู “สน.ตะขบปา” ในพื้นที่ของตนเองประมาณ 30 ไร ปลูกตนไมต้ังแต
ป พ.ศ. 2549 เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหลูกศิษยมีแหลงเรียนรูในการฝกปฏิบัติและ
พัฒนาตนเองอยางรอบดาน ทั้งดานการเรียน การฝกประสบการณในศูนย การพัฒนาทักษะ 
การถายทอดความรู จนเปนแรงบันดาลใจใหลูกศิษยนําไปปฏิบัติอยางไดผล และเปนที่มาของการเกิด
แหลงเรียนรูใหมในอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา  

  (8) ครูประเสริฐ แสงโป สอนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประสบการณการสอน 25 ป ออกแบบการสอนให
ผูเรียนไปศึกษาปญหาในชุมชนเขาไปเรียนรูในสถานที่จริง ศึกษาปญหาความตองการของสังคม  
นําปญหาน้ันมาสรางช้ินงาน จนสามารถแกปญหาน้ันไดจริง เชน การประดิษฐเตียงฝงเข็มแบบปรับ
ระดับไดมอบใหโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องทํากายภาพบําบัดสําหรับขอเขา
แบบทาน่ัง และเครื่องกวนกะละแม เปนตน โดยการสอนแบบโครงงาน และสามารถแกไขปญหา
พฤติกรรมการเรียนของเด็กดวยวิธีสรางสรรค 

  (9) ครูเชา วาทะโยธา อดีตครูโรงเรียนบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
ประสบการณสอน 39 ป ถายทอดศิลปะการตอสูมวยไทย มีลูกศิษยนับแสนคน ต้ังลานฝกมวย  
“บานมวยโคราช” เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน สอนในลักษณะของศิลปะปองกันตัว 
ควบคูกับการดูแลและอบรมเรื่องการใชชีวิตแกศิษย ทําใหศิษยหลายคนไดพัฒนาตนเปนนักกีฬาทีม
ชาติ นักมวยอาชีพ และเปนแชมประดับประเทศและระดับนานาชาติ เปนผูที่ชวยใหมวยไทยเปนที่
แพรหลายและเปนที่รูจักทั่วไป มีชาวตางชาติจากหลายประเทศเดินทางมาฝกมวยไทย ครูเชาเปน
วิทยากรสอนมวยไทยในตางประเทศถึง 9 ประเทศ เปนแบบอยางของการเปนครูในทุกที่ที่ตองการ 

  (10) ครูจันทพร พลอินตา โรงเรียนวัดหวยแกว จังหวัดเชียงใหม ประสบการณการสอน 
39 ป เปนครูผูเขาใจชีวิตความเปนอยูของผูคน เขาใจปญหา และชวยแกไขปญหาตางๆ ในชุมชนมา
โดยตลอด ลูกศิษยของครู คือ คนทั้งหมูบานที่เปนกระเหรี่ยง ครูไดสอนภาษาไทย เริ่มจากการพูด 
การอาน การเขียน จนลูกศิษยหลายคนไดเปนผูนําชุมชน บริหารทองถ่ิน และสามารถเขาเรียนตอใน
ระดับสูงข้ึนได เปนครูผูมีความสามารถในการเช่ือมตอระหวางการศึกษาในระบบและนอกระบบไดจน
มีศูนยการศึกษาทุกตําบลในอําเภอแมออน ครูสอนศิษยดวยความรัก เอาใจใส ดูแลสุขภาพอนามัย  
ใหศิษยไดสําเร็จการศึกษาและกลับมาเปนครูในชุมชน 

 

2. วัตถุประสงค 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และคุณลักษณะครูไทย 4.0  
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เลี้ยงหมู และปลูกผักปลอดสารพิษ เปนครูดวยการใชชีวิต สอนสั่ง พาคิด พาทํา เปนตนแบบ เปน
กัลยาณมิตร 

 (3) ครูศรัณย ศรีมะเริง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปนครู
นักพัฒนาดนตรีเมืองโคราช “ครูผูเปลี่ยนชีวิตศิษย”ผานนวัตกรรมปญจวิธีการสอนดนตรีวงเมโลเดียน 
และพัฒนาเปนวงโยทวาธิต ใชหลักในการสอน คือ “ทําอยางไรใหเด็กเรยีนจบแลวตองเกงกวาครู การ
เปนครูสอนดนตรีน้ัน ตองสอนใหศิษยไปไกลกวาอาชีพนักดนตรี โดยเริ่มตนจากการเปนครูที่ดีใหได
เสียกอน....” คิดคนนวัตกรรมปญจวิธี โดยใชโนตดนตรีเปรียบเทียบกับตัวเลขเพื่อสอนเด็กในระดับ
ประถมศึกษา และใชตัวการตูนในการสอนระดับอนุบาล ทําใหเด็กเขาใจงายและคุนเคยกับดนตรีได
เร็ว และลูกศิษยไดมีโอกาสเผยแพรวิธีการสอนวนวัตกรรมปญจวิธีที่ประเทศภูฏาน 

 3)  ครูที่ไดรับรางวัล ครูย่ิงคุณ 
  (4) ครูสุวารี พงศธีระวรรณ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี ประสบการณ

สอน 35 ป ใชหลักพรหมวิหารสี่ในการดูแลลูกศิษย ดูแลความรูสึก อารมณ รวมสรางอนาคตลูกศิษย
ตามที่ศิษยคาดวัง โดยใชเวลาตอเน่ืองหลายป สอนวิทยาศาสตรจากชีวิตจริง นําปญหาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมมาคิดและแกปญหา แบบบูรณาการ ฝกใหศิษยสรางนวัตกรรม นําวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและศิลปะมาประกอบกันในการสรางนวัตกรรมบนฐานคิด “เพื่อสังคม” ขยาย
ความสําเร็จในการสอนสูเพื่อนครู ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  (5) ครูสมจิตต ตีบกลาง โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ประสบการณสอน 
34 ป เปนครูนักประชาธิปไตย ใหความสําคัญและบมเพาะศิษยในเรื่องการเคารพซึ่งกันกัน  
การแบงปน การรับผิดชอบ การคิดแบบมีเหตุผล การอยูรวมกันอยางสุขสงบตามระบอบ
ประชาธิปไตย นํานวัตกรรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน เทคนิคการสอนแบบการทํางาน
รับผิดชอบรวมกัน การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การสาธิตการใชแผนที่ความคิด การเรียนรูแบบ
โครงงาน สรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนอนุรักษนํ้าตามแพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จัดกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงการ เสียสละเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม สราง
นักเรียนแกนนําใหสามารถทํางานรวมกับชุมชนของแตละคนได 

 (6) รองศาสตราจารย ลัดดา ภูเกียรติ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ประสบการณกาสอน 37 ป 
เคยปฏิบัติหนาที่ครูสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา ปจจุบันสอนโรงเรียนสาธิตพัฒนา  
ใชจิตวิทยาในการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคมและปญญา สอน
สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมอยูเสมอ สอนเสริมแกนักเรียนหลังเลกิเรยีนเปนประจาํ ปฏิบัติตอศิษยใน
ลักษณะกัลยาณมิตร แบบ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” เปนที่รักของศิษยและเปนที่ไววางใจของผูปกครอง 
เปนนักออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
สอนหลักสูตรตามแนวคิด 5 F คือ Fun-Fin-Focus-Fulfillment-Fruition หมายถึง เรียนสนุก-
คนพบตัวเอง-มุงเนนความถนัด-เติมเต็มศักยภาพ-ทําใหเปนไดดังฝน ซึ่งหลักการน้ีนําไปใชไดกับการ
จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกชวงวัย 

  (7) ครูวิชะมัด งามจิต โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณสอน 33 ป 
มีความโดดเดนในการจัดและสราง “นักกิจกรรม” ที่เปนเด็กและเยาวชนที่ทําหนาที่จัดกระบวนการ
สื่อสารขอมูลความรูเกี่ยวกับสารเสพติด โรคเอดส เพศศึกษารอบดาน และการปองกนัการทองกอนวัย
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาจากกลุมเปาหมาย ครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จ 

เจาฟามหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ “ครูย่ิงคุณ”  
ป 2560 รวม 10 คน โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพครูครู ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน 
การปฏิบัติตน ของคุรุสภา ป พ.ศ. 2556 และคุณลักษณะครูไทย 4.0 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
 1) ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟา 

มหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ“ครูย่ิงคุณ” ป 2560  
 2) คุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรมของครูดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และ

ความเปนครูไทย 4.0 ในการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู การรวมพัฒนา
ชุมชนและและสังคม  

 3) การศึกษา 4.0 หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาในปจจุบัน ที่อาศัยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การพัฒนาคนที่มีความเปนมนุษย เรียนรู สรางนวัตกรรม อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวย
มนุษยธรรม สอดคลองความตองการของสังคม 

 4) ครูไทย 4.0 หมายถึง ครูสรางหรืออาศัยนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน ใหมีความเปน
มนุษย เรียนรู รูจักสรางนวัตกรรม อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยมนุษยธรรม  

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย  
 การศึกษาคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 ศึกษาจากครูที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรี ประเทศไทย“ครูคุณากร” และ“ครูย่ิงคุณ” (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2560) 
คุณลักษณะครูไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข) มาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ดังภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณลักษณะของครู 
- รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี  
- รางวัลครูคุณากร  
- รางวัลครูย่ิงคุณ 
- ครูไทย 4.0  

มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

คุณลักษณะของครมูืออาชีพ 

ยุคการศึกษา 4.0 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 1) ศึกษาคุณลักษณะของครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี รางวัลครูคุณากร รางวัลครูย่ิงคุณ 

มาตรฐานวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา และคุณลักษณะของครูยุคการศึกษา 4.0 
 2) กําหนดกลุมเปาหมาย คือ ครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จ

เจาฟามหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ “ครูย่ิงคุณ”  
ป 2560 จํานวนรวม 10 คน  

 3) กําหนดกลุมผูประเมินความเหมาะสมของแตละประเด็นที่เปนคุณลักษณะของ 
ครูมืออาชีพรายบุคคล คือ นักการศึกษา ที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 9 คน  

 4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) ตารางวิเคราะหของ วิชัย วงษใหญ (2559) ที่มีคุณภาพดี 
และ (2) แบบประเมินความเหมาะสม ตรวจสอบความสอดคลองระหวางประเด็นคุณลักษณะขอครมูอื
อาชีพทั้ง 10 คนที่สังเคราะหได กับมาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และ
คุณลักษณะครูไทย 4.0 โดยผูเช่ียวชาญดานการศึกษา 5 คน ไดคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 
ผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะแกไขประเด็นยอยในคุณลักษณะครูมืออาชีพดานตางๆ เสนอแนะการ 
บูรณาการประเด็นในแบบประเมินดานคุณลักษณะดานการปฏิบัติงานกับคุณลักษณะครูไทย 4.0 

 5) การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหคุณลักษณะของครูมืออาชีพเชิงคุณภาพ ความถ่ี และ
วิเคราะหความเหมาะสม โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิจารณาเลือกประเด็น
คุณลักษณะครูมืออาชีพที่มีความเหมาะสมระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป 

  

7. สรุปผลการวิจัย 
ครูดีมีลักษณะของครูมืออาชีพ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของครมูืออาชีพที่ไดจากการสังเคราะห 
 

คุณลักษณะของครูมืออาชีพ 
ครูมืออาชีพ คนท่ี 1 ถึง 10 ความถ่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน 

1. มุงมั่นพฒันาผูเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
2. จัดการเรียนรูแบบบรูณาการ หรอืแบบ
โครงงาน 

 √  √ √ √ √ √  √ 7 

3. พัฒนาศิษยใหมีความรู ทักษะปฏิบัติ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
4. พัฒนาศิษยใหรูกระบวนการเรียนรู √ √ √ √ √  √    6 
5. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การใชชีวิต 
เพื่อการประสบความสําเรจ็ของศิษย 

 √  √ √ √ √ √  √ 7 

6. เสรมิสรางพฒันาความเปนมนุษยแกศิษย  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
7. ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
แกศิษย 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาจากกลุมเปาหมาย ครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จ 

เจาฟามหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ “ครูย่ิงคุณ”  
ป 2560 รวม 10 คน โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพครูครู ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน 
การปฏิบัติตน ของคุรุสภา ป พ.ศ. 2556 และคุณลักษณะครูไทย 4.0 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
 1) ครูมืออาชีพ หมายถึง ครูไทยผูสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟา 

มหาจักรี ประเทศไทย ป 2558 รวมทั้ง ครูที่ไดรับรางวัล “ครูคุณากร” และ“ครูย่ิงคุณ” ป 2560  
 2) คุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรมของครูดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน และ

ความเปนครูไทย 4.0 ในการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู การรวมพัฒนา
ชุมชนและและสังคม  

 3) การศึกษา 4.0 หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาในปจจุบัน ที่อาศัยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การพัฒนาคนที่มีความเปนมนุษย เรียนรู สรางนวัตกรรม อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวย
มนุษยธรรม สอดคลองความตองการของสังคม 

 4) ครูไทย 4.0 หมายถึง ครูสรางหรืออาศัยนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน ใหมีความเปน
มนุษย เรียนรู รูจักสรางนวัตกรรม อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดวยมนุษยธรรม  

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย  
 การศึกษาคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 ศึกษาจากครูที่ไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหาจักรี ประเทศไทย“ครูคุณากร” และ“ครูย่ิงคุณ” (สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, 2560) 
คุณลักษณะครูไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560ข) มาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ดังภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณลักษณะของครู 
- รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี  
- รางวัลครูคุณากร  
- รางวัลครูย่ิงคุณ 
- ครูไทย 4.0  

มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

คุณลักษณะของครมูืออาชีพ 

ยุคการศึกษา 4.0 
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คุณลักษณะของครูมืออาชีพ 
ครูมืออาชีพ คนท่ี 1 ถึง 10 ความถ่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน 

8. ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
แกเพื่อนคร ู

√  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

9. พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความเพียร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
10. เปนกัลยาณมิตร √ √ √ √ √ √ √    7 
11. เอาใจใส รักและเมตตาศิษย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
12. เสียสละเพื่อศิษย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
13. พัฒนาศิษยโดยเสมอภาค   √ √  √ √ √  √  6 
14. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 √ √   √     3 

15. อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  √ √     √ √  4 
คุณลักษณะของครูไทย 4.0 

16.บูรณาการการจัดการเรียนรูกบัการพัฒนา
ชีวิต ชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม 

 √  √ √ √ √ √  √ 8 

17. มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
18. ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู 

√  √  √ √     4 

19. สนับสนุนสงเสริมหรือสรางชุมชนแหง
การเรียนรู 

 √ √ √  √ √  √ √ 7 

20. คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู  

√ √ √  √ √ √  √ √ 8 

21. กระตุนใหศิษยสรางนวัตกรรม     √ √   √   3 
22. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและการ
ทํางาน 

 √   √  √ √   4 

 
จากตาราง 1 พบวา ครูมืออาชีพในยุคน้ีซึ่งเปนยุคการศึกษา 4.0 คือ ครูที่มีคุณลักษณะดาน

การปฏิบัติงาน ไดแก มุงมั่นพัฒนาผูเรียน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการหรือแบบโครงงาน พัฒนาศิษย
ใหมีความรู มีทักษะปฏิบัติ รูกระบวนการเรียนรู ดูแลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการใชชีวิตให
ประสบความสําเรจ็ของศิษย เสริมสรางความเปนมนุษยแกศิษย ปฏิบัติงานและปฏิบติัตนเปนตัวอยาง
ที่ดีแกศิษย 

 
 

26

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

27 
 

คุณลักษณะดานการปฏิบัติตน ไดแก ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนครู 
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความเพียร เปนกัลยาณมิตร เอาใจใส รักและเมตตาศิษย เสียสละเพื่อ
ศิษย พัฒนาศิษยโดยเสมอภาค พัฒนาศิษยโดยเสมอภาค ประเด็นที่มีความถ่ี 3 ถึง 4 เปน 2 ลําดับ
สุดทาย คือ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

คุณลักษณะของครูไทย 4.0 โดย บูรณาการการจัดการเรียนรูกับการพัฒนาชีวิต ชุมชน 
สิ่งแวดลอมและสังคม มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
สนับสนุนสงเสริมหรือสรางชุมชนแหงการเรียนรู คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
กระตุนศิษยสรางนวัตกรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและ
การทํางาน ประเด็นที่มีความถ่ี 3 ถึง 4 เปน 2 ลําดับสุดทาย คือ กระตุนใหศิษยสรางนวัตกรรม ใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการจัดการเรียนรูและการทํางาน  

 
ตาราง 2 คาสถิติความเหมาะสมของคุณลกัษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 (n = 9) 
 
 

ครูมืออาชีพ 
คุณลักษณะดาน
การปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะดาน
การปฏิบัติตน 

คุณลักษณะของ
ครูไทย 4.0 

ภาพรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ครูคนที่ 1 3.80 0.63 4.40 0.69 3.80 0.92 4.00 0.35 
ครูคนที่ 2 5.00 0.00 4.30 0.48 4.50 0.52 4.60 0.36 
ครูคนที่ 3 4.70 0.48 5.00 0.00 4.00 0.67 4.57 0.51 
ครูคนที่ 4 4.89 0.33 4.11 0.60 3.67 0.50 4.22 0.62 
ครูคนที่ 5 5.00 0.00 4.10 0.57 4.30 0.48 4.47 0..47 
ครูคนที่ 6 4.30 0.48 4.80 0.42 4.00 0.47 4.37 0.40 
ครูคนที่ 7 5.00 0.00 4.60 0.55 4.40 0.55 4.67 0.31 
ครูคนที่ 8 4.35 0.52 4.13 0.79 3.64 0.71 4.04 0.36 
ครูคนที่ 9 4.20 0.63 4.30 0.48 3.50 0.71 4.00 0.44 
ครูคนที่ 10 4.50 0.52 3.60 0.84 4.10 0.99 4.07 0.45 
 

 จากตาราง 2 พบวา นักการศึกษามีความเห็นวา ครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 มีคุณลักษณะ
ครูมืออาชีพตามการสังเคราะหมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งภาพรวม ( X= 4. 00 
ถึง 4.67) และรายดาน คือ คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน ( X= 3.80 ถึง 5.00) คุณลักษณะดาน 
การปฏิบัติตน (X= 3.60 ถึง 5.00) คุณลักษณะของครูไทย 4.0 (X= 3.50 ถึง 4.50)  
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คุณลักษณะของครูมืออาชีพ 
ครูมืออาชีพ คนท่ี 1 ถึง 10 ความถ่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน 

8. ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
แกเพื่อนคร ู

√  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

9. พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความเพียร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
10. เปนกัลยาณมิตร √ √ √ √ √ √ √    7 
11. เอาใจใส รักและเมตตาศิษย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
12. เสียสละเพื่อศิษย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
13. พัฒนาศิษยโดยเสมอภาค   √ √  √ √ √  √  6 
14. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 √ √   √     3 

15. อนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  √ √     √ √  4 
คุณลักษณะของครูไทย 4.0 

16.บูรณาการการจัดการเรียนรูกบัการพัฒนา
ชีวิต ชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม 

 √  √ √ √ √ √  √ 8 

17. มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
18. ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู 

√  √  √ √     4 

19. สนับสนุนสงเสริมหรือสรางชุมชนแหง
การเรียนรู 

 √ √ √  √ √  √ √ 7 

20. คิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู  

√ √ √  √ √ √  √ √ 8 

21. กระตุนใหศิษยสรางนวัตกรรม     √ √   √   3 
22. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและการ
ทํางาน 

 √   √  √ √   4 

 
จากตาราง 1 พบวา ครูมืออาชีพในยุคน้ีซึ่งเปนยุคการศึกษา 4.0 คือ ครูที่มีคุณลักษณะดาน

การปฏิบัติงาน ไดแก มุงมั่นพัฒนาผูเรียน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการหรือแบบโครงงาน พัฒนาศิษย
ใหมีความรู มีทักษะปฏิบัติ รูกระบวนการเรียนรู ดูแลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการใชชีวิตให
ประสบความสําเรจ็ของศิษย เสริมสรางความเปนมนุษยแกศิษย ปฏิบัติงานและปฏิบติัตนเปนตัวอยาง
ที่ดีแกศิษย 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยที่พบวา ครูมืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0 กรณีศึกษาครูที่ไดรับรางวัลสมเด็จ 

เจาฟามหาจักรี รางวัลครูคุณากร และรางวัลครูย่ิงคุณ ยังคงตองมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน แสดงวา มาตรฐานวิชาชีพครูน้ียังคงทันสมัย เปนมาตรฐานที่ระบุ
คุณลักษณะของครูมืออาชีพในปจจุบัน ที่สอดคลองกับคุณลักษณะครูไทย 4.0 โดยมีคุณลักษณะเพิ่มเติม 
คือ การกระตุนใหศิษยสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและการทํางาน  

 ขอเสนอแนะ 
 1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการกําหนดใหครูในยุคปจจุบันมีคุณลักษณะครูไทย 4.0  
 2) ควรมีการขยายวิธีการศึกษาคุณลักษณะของครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 โดยการศึกษา

เชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับครู เชน เพื่อนครู ผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนครู 
และชุมชน  

 3) ควรศึกษานวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0  
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ผลการอบรมเชิงปฏบิัตกิารการพฒันาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
 

เฉลิมชัย สุขจิตต1 สมชาย บุญศิริเภสัช2 ณัฎฐ รัตนศิริณิชกุล3
 

ดวงพร อุนจิตต4 ปณตนนท เถียรประภากุล5
 ฤาชุตา เนตรจัด6

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ

ความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดลําปาง การดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบ 
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน และประเด็นการสนทนา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
t-test for dependent Samples และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา 

การบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา หลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง พบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง ใน 4 ดาน 
ดังน้ี 1) ดานการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดานภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การพัฒนาผูเรียนในดานสุนทรียภาพ 
ความเปนเอกลักษณของทองถ่ินลําปาง การสงเสริมการคิดและการลงมือทําดวยตนเองของผูเรียน  
โดยครูทําหนาทีผู่ใหคําปรึกษา การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา 
และพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีความหลากหลาย การผลิตและใช สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค 2) ดานการบริหารงานบุคคล ควรเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21 
ในการบริหารจัดการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และ การพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครู
ที่มุงมั่นทําเพื่อศิษย มีทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา และครูใหมีความรูความเขาใจ มีสัมพันธภาพกับผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ 
โดยการใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ สามารถวิเคราะห และสรางหลักสูตรสถานศึกษาตรง
ตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 3) ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การจัดการเรียนรูของผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
แบบเบ็ดเสรจ็ 4) ดานการบริหารทั่วไป ควรพัฒนางานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคารสถานที่
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการของบุคลกร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ 

 

คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาเอกชน 
  
1,2,3,4,5,6สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: C.SUKCHITT@gmail.com 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยที่พบวา ครูมืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0 กรณีศึกษาครูที่ไดรับรางวัลสมเด็จ 

เจาฟามหาจักรี รางวัลครูคุณากร และรางวัลครูย่ิงคุณ ยังคงตองมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน แสดงวา มาตรฐานวิชาชีพครูน้ียังคงทันสมัย เปนมาตรฐานที่ระบุ
คุณลักษณะของครูมืออาชีพในปจจุบัน ที่สอดคลองกับคุณลักษณะครูไทย 4.0 โดยมีคุณลักษณะเพิ่มเติม 
คือ การกระตุนใหศิษยสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูและการทํางาน  

 ขอเสนอแนะ 
 1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการกําหนดใหครูในยุคปจจุบันมีคุณลักษณะครูไทย 4.0  
 2) ควรมีการขยายวิธีการศึกษาคุณลักษณะของครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 โดยการศึกษา

เชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับครู เชน เพื่อนครู ผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนครู 
และชุมชน  

 3) ควรศึกษานวัตกรรมพัฒนาคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0  
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Abstract 
This research was 1) to compare the results of the test of educational 

administrators' understanding in the development of private educational institutions in 
Lampang Province before and after the workshop. 2) to find the developing approach in 
managing private educational institutes in Lampang province. The study was an action 
research and participants were 40 private educational administrators. The instruments 
used in the study were pre-post test, study tour papers and conversation issues. Data 
was analyzed by t-test for dependent samples and content analysis. 

The findings were as follows:  
1. A comparative result of knowledge and understanding of educational 

administrators in the development of private educational institutions in Lampang 
Province was higher before the workshop with statistically significant at .01 

2.  Results of the developing approach in managing private educational 
institutes were 4 factors 1) Academic administration: there should be a suitable 
development for school curriculum such as Chinese and English learning 
management, students’ aesthetic development, Lampang local identity, self-thinking 
and doing enhancement with teachers’ guidance, parents participation for problem 
solving in school, variety of authentic measurement and evaluation, creative media 
technology and innovation production and usage. 2) Personnel administration: there 
should be a new 21st century visionary approach for school administrators to have 
the ability to manage the school according to international standards, to maintain 
personnel quality to be smart, and to develop school administrators and teachers in 
order to have a good relationship to parents and local community by producing, 
using and analyzing school curriculum. 3) Budget administration: there should be 
guidelines on budget allocation for learning management of learners with absolute 
budget management system. 4) General administration: there should be the 
development of public relation, facility management, business affairs system, 
modern office files system, enhancing the understanding about the rights and welfare 
state of personnel as well as developing them to have service mind.. 
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1. บทนํา 
สถานศึกษาเอกชน มีบทบาทที่สําคัญย่ิงในการทําใหเกิดทั้งคุณภาพและความเสมอภาคทาง

โอกาสในการศึกษา สถานศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีพัฒนาการมายาวนานในการชวยลดภาระของ
รัฐ เพราะมีสถานศึกษาเอกชนจํานวนมาก ที่แสดงบทบาทผูนําทางวิชาการ มีคุณภาพสูง เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ แมวาบางแหงยังตองไดรับการปรับปรุง เพราะขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถ ผูบริหารไมเปนผูนําทางวิชาการ โรงเรียนดําเนินกิจกรรมไมถูกตอง ขาดการพัฒนา 
ดานเครื่องมือและเทคโนโลยี เปนตน พระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ไดเปลี่ยนแปลงสถานภาพสถานศึกษาเอกชนในระบบ
ใหเปนนิติบุคคล สถานศึกษาเอกชนในระบบ หมายถึง สถานศึกษาเอกชนซึ่งจัดการศึกษาโดยกําหนด
จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไข
ของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน แตกตางจากสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งจัดการศึกษาโดยมี
ความยืดหยุนในดานจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล 

สถานศึกษาเอกชนในระบบ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ประกอบดวยตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 30, 31) การเปลี่ยนแปลง
ครั้งน้ีเหตุจากความตองการของรัฐ ที่จะใหสถานศึกษาเอกชนเปนองคการที่มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาอยูเสมอเพื่อใหทันตอโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยที่มาตรา 39  
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 บัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  
การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ ในการบริหารจัดการ เปนไป
ตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management: SBM)  
ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมคุีณภาพ
ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคลองกับ
บทบัญญัติดังกลาว  

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลข้ึน 
โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) 1) การบริหารวิชาการ เปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ 
คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและ 
การจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการ
วัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว 
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the ability to manage the school according to international standards, to maintain 
personnel quality to be smart, and to develop school administrators and teachers in 
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โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหาร
จัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 3) การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย 
ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู 
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 4) การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่
กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ 
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยาง
เสมอภาค และพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากน้ีสาํนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนไดกําหนดนโยบายใหปการศึกษา 2559 เปนปแหงการเสริมสรางการเรียนรู
และทักษะชีวิตสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษามีสวน
สําคัญเปนอยางย่ิง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มีพันธกิจตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีจุดเนนตามภารกิจใหบริการวิชาการทางการศึกษา
แกทองถ่ินและสังคม ซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารเพื่อการบริหารสถานศึกษาสูความสําเร็จ รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ จึงได
จัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จข้ึนและ
ยังไดใชกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติควบคูกับการอบรมในครั้งน้ีดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนตางมีการแขงขันทาง
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สิ่งสําคัญคือผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน จําเปนตองมีการพัฒนาการบริหารศึกษาใน 4 ภาระงานหลักตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 ผูวิจัยจึงไดจัดใหมีการศึกษาผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดลําปางตามความสมัครใจ เพื่อใหมีความรูความเขาใจของผูบรหิารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาและรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปางตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.2 เพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมุงเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาใน

การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
คนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบติัการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดลําปาง 

3.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง  
ที่สมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 40 คน 

3.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเอกชนที่เขารวม

โครงการใหมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและคนหาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง เนนการรวมกันทํางานเพื่อฝกการแกปญหา 
โดยผูเขารวมอบรมทุกคนจะตองมีสวนรวมลงมือปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบดวย การ
ทดสอบกอนอบรมและหลังอบรม การบรรยาย การระดมความคิด การสะทอนสภาพ ปญหา และ
ความตองการในการบริหารสถานศึกษา การศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดี ณ โรงเรียนลําปลายพัฒนา และการสนทนาเพื่อถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนา 
การบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยผูเกี่ยวของ 

4.2 การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชน หมายถึง การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ของเอกชนในจังหวัดลําปางที่สมัครใจเขารวมโครงการใหมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษา รวมทั้งรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปาง ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงานบุคคล  
3) ดานการบริหารงานงบประมาณ 4) ดานการบริหารทั่วไป 

4.3 ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน หมายถึงผู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายงาน ครูวิชาการ หรือตําแหนงอื่นๆ ที่ผูบริหารสถานศึกษาต้ังข้ึน
เพื่อการบริหารสถานศึกษามีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เปนสถานศึกษา
เอกชนในพื้นที่จังหวัดลําปางที่เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 
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โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  
ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหาร
จัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 3) การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย 
ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู 
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 4) การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่
กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ 
ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยาง
เสมอภาค และพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากน้ีสาํนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนไดกําหนดนโยบายใหปการศึกษา 2559 เปนปแหงการเสริมสรางการเรียนรู
และทักษะชีวิตสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษามีสวน
สําคัญเปนอยางย่ิง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มีพันธกิจตามมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีจุดเนนตามภารกิจใหบริการวิชาการทางการศึกษา
แกทองถ่ินและสังคม ซึ่งสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดทําการสํารวจความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารเพื่อการบริหารสถานศึกษาสูความสําเร็จ รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ จึงได
จัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จข้ึนและ
ยังไดใชกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติควบคูกับการอบรมในครั้งน้ีดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนตางมีการแขงขันทาง
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สิ่งสําคัญคือผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน จําเปนตองมีการพัฒนาการบริหารศึกษาใน 4 ภาระงานหลักตามมาตรา 39 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 ผูวิจัยจึงไดจัดใหมีการศึกษาผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดลําปางตามความสมัครใจ เพื่อใหมีความรูความเขาใจของผูบรหิารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาและรวมกันคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปางตอไป 
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5.กรอบแนวคดิการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย เรื่องผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปาง ดังภาพ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
6.1 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง จํานวน 40 คน  

โดยเลือกแบบเจาะจงตามความสมัครใจที่เขารวมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 

6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
 6.2.1 แบบทดสอบการบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง โดยมีข้ันตอนการพัฒนา 

ดังน้ี 1) ศึกษาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
2) สรางแบบทดสอบแบบทดสอบการบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ตองการจริง 40 ขอ โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค 3) นํา
แบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตอทีมวิทยากรที่เปนผูเช่ียวชาญเพื่อทําการคัดเลือก ตรวจสอบ และให
ขอเสนอแนะ 4) แกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณเพื่อใชจริง 

 6.2.2 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดลําปาง กรณีศึกษาโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย 

 6.2.3 ประเด็นการสนทนาเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดลําปาง 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทีมผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 
 6.3.1 ประสานความรวมมือระหวาง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จ ประกอบดวย 

1.  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จกอนและหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.  การคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนสูความสําเร็จ 

การบริหารสถานศึกษาเอกชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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 6.3.2 เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
ลําปางตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ใหผูบริหารศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปางเขารวมโครงการตามความสมัครใจ  

 6.3.3 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
ลําปางตามความตองการของผูบริหารสถานศึกษา พรอมทําการทดสอบความรูความเขาใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 6.3.4 นําคณะผูบริหารสถานศึกษาเขาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
ลําปาง ในระหวาง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 

 6.3.5 จัดใหมีการสนทนาเพื่อถอดบทเรียนผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง พรอมทําการทดสอบความรูความเขาใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางหลังการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1  

 6.3.6 รายงานผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดลําปาง 

6.4 การวิเคราะหขอมูล 
 6.4.1 ขอมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจของผูบริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดวยโปรแกรม spss for windows ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test for dependent 
Samples  

 6.4.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการคนหาแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจงัหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาใน 
   การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรมเชิง 
   ปฏิบัติการ 
 
การทดสอบ N µ  t sig 

กอนอบรม 40 20.25 3.193 
26.738 .000* 

หลังอบรม 40 33.85 1.929 
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5.กรอบแนวคดิการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดของ

การวิจัย เรื่องผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
ลําปาง ดังภาพ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
6.1 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง จํานวน 40 คน  

โดยเลือกแบบเจาะจงตามความสมัครใจที่เขารวมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 

6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
 6.2.1 แบบทดสอบการบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง โดยมีข้ันตอนการพัฒนา 

ดังน้ี 1) ศึกษาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
2) สรางแบบทดสอบแบบทดสอบการบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ ตองการจริง 40 ขอ โดยใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค 3) นํา
แบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตอทีมวิทยากรที่เปนผูเช่ียวชาญเพื่อทําการคัดเลือก ตรวจสอบ และให
ขอเสนอแนะ 4) แกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และจัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณเพื่อใชจริง 

 6.2.2 เอกสารประกอบการศึกษาดูงานการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดลําปาง กรณีศึกษาโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย 

 6.2.3 ประเด็นการสนทนาเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดลําปาง 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทีมผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 
 6.3.1 ประสานความรวมมือระหวาง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จ ประกอบดวย 

1.  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบความรูความเขาใจ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนสูความสําเร็จกอนและหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.  การคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนสูความสําเร็จ 

การบริหารสถานศึกษาเอกชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ พบวา การทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรม 
เชิงปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7.2 ผลการคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง  
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
ใน 4 ดาน ดังน้ี  

 7.2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดานภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การพัฒนาผูเรียนใน
ดานสุนทรียภาพ ความเปนเอกลักษณของทองถ่ินลําปาง การสงเสริมการคิดและการลงมือทํา 
ดวยตนเองของผูเรียน โดยครูทําหนาที่ผูใหคําปรึกษา การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการใหผูปกครองมี
สวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีความหลากหลาย 
การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค 

 7.2.2 ดานการบริหารงานบุคคล ควรเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21 ในการ
บริหารจัดการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครูที่มุงมั่นทํา
เพื่อศิษย มีทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และครูใหมีความรูความเขาใจ มีสัมพันธภาพกับผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ  
โดยการใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถวิเคราะห และสราง
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

 7.2.3 ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ 

 7.2.4 ดานการบริหารทั่วไป ควรพัฒนางานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของบุคลกร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
8.1 การอภิปรายผล จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค ดังน้ี 
 8.1.1 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาใน

การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลาํปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา 
การทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดลําปางหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาเอกชนมี 
ความหลากหลายผูเขารวมโครงการที่เปนผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ไดมีสวนรวมในการเรียนรู 
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ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีลักษณะทั้งการบรรยาย การระดมความคิด การสะทอนสภาพ ปญหา 
และความตองการในการบริหารสถานศึกษา การศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาเอกชนที่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ ดี ณ โรงเรียนลําปลายพัฒนา และการสนทนาเพื่อถอดบทเรียนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง สงผลใหการทดสอบความรู  
ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางหลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรม ดังที่ จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2544, หนา 141-150) 
ไดกลาวถึงวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการฝกอบรมอยางมีสวนรวม วาจําเปนตองมีความหลากหลาย 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน การบรรยาย (Lecturing) เปนวิธีการที่ผูเขารับการ
อบรมมีสวนรวมนอยที่สุดแต ก็จําเปนสําหรับการฝกอบรมอยางมีสวนรวม ในบางชวงบางเวลาที่
ตองการเน้ือหาทางวิชาการ เชน ชวงที่จะตองมีปจจัยนําเขาทางวิชาการ (Technical Input) วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิหรือ วิทยากรบรรยาย (Resource Person) ก็จะเปนผูนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการ  
ใหแนวคิดหรือทฤษฎี หรือขอมูลเท็จจริงตางๆ ที่โดยปกติวิทยากรจะเตรียมไวกอนลวงหนา การระดม
สมอง (Brainstorming) เปนการระดมแนวความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงจากผูเขาอบรม หรือเปนการ
ระดมความคิดเพื่อหาวิธีแกปญหา ซึ่งวิทยากรจะเปนผูรวบรวมความคิดตางๆ ไวทั้งหมดโดยไมตัดสิน
วาความคิดของใครผิดหรือถูก แตวิทยากรจะแยกประเภทหรือจัดใหเปนหมวดหมูใหเห็นชัดเจน  
การระดมสมองเปนวิธีการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมที่ดี และสามารถดึงเอาประสบการณของผู
อบรมมาใชไดในทันทีทันใด การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study Analysis) เปนการใหผูเขาอบรม
มีสวนรวมใน การวิเคราะหจากกรณีใดกรณีหน่ึง เรื่องใดเรื่องหน่ึง สถานการณใดสถานการณหน่ึง 
หรือปญหาใดปญหาหน่ึงที่เปนจริงหรือเสมือนจริง โดยยกเอามาใหผูเขารับการอบรมไดวิเคราะห 
วิจารณ หรือหาขอสรุปรวมกัน เพื่อแกปญหารวมกัน กรณีศึกษาอาจจะเปนคําพูด เปนขอเขียน เปน
วีดีโอ หรือเปนรูปแบบอื่นๆ ก็ไดซึ่งเปนการสรางประสบการณใหกับผูเรียนไดดีมาก โดยเฉพาะในกรณี
ที่ตองการที่จะใหมีการพัฒนาความคิดในเชิงวิจารณของผูเขาอบรม รวมทั้งการตัดสินใจ และ 
การแกปญหา การดูงานภาคสนาม (Field Visit) เปนเทคนิคหน่ึงทางการศึกษาที่ผูเขาอบรมสามารถ
เรียนรูไดจากการเห็นของจริง ในพื้นที่ทางการปฏิบัติงานจริง ซึ่งชวยใหการเรียนรูเกิดผลดีข้ึน  
ดังสุภาษิตที่วา “สิบปากวา ไมเทาตาเห็น” ซึ่งสอดคลองกับนักวิชาการที่ไดเคยวิจัยเอาไววาการได
เห็นดวยตาจะสามารถทําใหสามารถคงความจําเอาไวถึง 81 % การดูงานภาคสนาม หากมีผูเขาอบรม
จํานวนมาก หรือพื้นที่ในการดูงานคับแคบวิทยากรอาจจะแยกผูเขาอบรมเปนกลุมยอยได 2-3 กลุม 
เพื่อใหแตละกลุมไดสังเกตการณใกลชิด มีโอกาสไดซักถามขอสงสัยโดยละเอียด เจาะจงตรงประเด็น
ตามความสนใจของแตละคน 

 8.1.2 ผลการคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
ใน 4 ดาน ดังน้ี  

    1) ดานการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดานภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การพัฒนา
ผูเรียนในดานสุนทรียภาพ ความเปนเอกลักษณของทองถ่ินลําปาง การสงเสริมการคิดและการลงมือ
ทําดวยตนเองของผูเรียน โดยครูทําหนาที่ผูใหคําปรึกษา การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการใหผูปกครอง
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางกอนและหลังการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ พบวา การทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรม 
เชิงปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

7.2 ผลการคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง  
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง 
ใน 4 ดาน ดังน้ี  

 7.2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดานภาษาจีน ภาษาอังกฤษ การพัฒนาผูเรียนใน
ดานสุนทรียภาพ ความเปนเอกลักษณของทองถ่ินลําปาง การสงเสริมการคิดและการลงมือทํา 
ดวยตนเองของผูเรียน โดยครูทําหนาที่ผูใหคําปรึกษา การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการใหผูปกครองมี
สวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีความหลากหลาย 
การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค 

 7.2.2 ดานการบริหารงานบุคคล ควรเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21 ในการ
บริหารจัดการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครูที่มุงมั่นทํา
เพื่อศิษย มีทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และครูใหมีความรูความเขาใจ มีสัมพันธภาพกับผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ  
โดยการใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถวิเคราะห และสราง
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

 7.2.3 ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ 

 7.2.4 ดานการบริหารทั่วไป ควรพัฒนางานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของบุคลกร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
8.1 การอภิปรายผล จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค ดังน้ี 
 8.1.1 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาใน

การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลาํปางกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา 
การทดสอบความรู ความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดลําปางหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการมีคาสูงกวากอนการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารสถานศึกษาเอกชนมี 
ความหลากหลายผูเขารวมโครงการที่เปนผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ไดมีสวนรวมในการเรียนรู 
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มีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมคีวามหลากหลาย 
การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดลําปาง ไดตระหนักถึงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในความเปนประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังที่  
ภาระวี ศุขโรจน และคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ พบวา กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู
ความเปนเลิศ จํานวน10 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 การสรางความตระหนักข้ันตอนที่ 2 การสราง
ทีมผูนํา ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดทิศทางการบริหาร ข้ันตอนที่ 4 การสรางการสื่อสารทุกชองทาง 
ข้ันตอนที่ 5 การกระจายอํานาจ ข้ันตอนที่ 6การสรางชัยชนะระยะสั้น ข้ันตอนที่ 7 การสราง 
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ข้ันตอนที่ 8 การรักษาการเปลีย่นแปลงใหคงอยู ข้ันตอนที่ 9 การสราง
การมีสวนรวมในการประเมินตรวจสอบ ข้ันตอนที่ 10 การปรับปรุงพัฒนารวมกัน รวมถึงการที่จะทํา
ใหแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ดังที่ ศรุต บุญโนนแต และคณะ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีประสิทธิผล พบวา ผลการสรางแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีประสิทธิผล ไดดังน้ี ดานปจจัย
นําเขา (Input) ประกอบดวยแนวทางยอยในแนวทางหลกั และตัวช้ีวัด คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหาร ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวยองคประกอบยอยในองคประกอบหลัก และ
ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน 3) การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรยีน 4) การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกแนวทางใช
กระบวนการบริหารแบบ POLC ในการดําเนินงาน ดานผลผลิต (Output) คือ แนวทาง 
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) ประกอบดวยแนวทางยอย
ในแนวทางหลัก และตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) รายงานผลและขอเสนอแนะตอ ผูเกี่ยวของ 2) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

    2) ดานการบริหารงานบุคคล ควรเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21 ในการ
บริหารจัดการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครูที่มุงมั่นทํา
เพื่อศิษย มีทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และครูใหมีความรูความเขาใจ มีสัมพันธภาพกับผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ  
โดยการใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถวิเคราะห และสราง
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางมีความตระหนักถึงการบริหารแนวใหมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล ตองไดรับการพัฒนาตนเอง และมีความตองการใหบุคลากรครูไดรับ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพอันจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ดังที่ นภาเดช บุญเชิดชู และ 
บุญมี เณรยอด (2553) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนามีลักษณะเปนรูปแบบบูรณาการพัฒนา
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เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และพัฒนาประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ผานการพัฒนาสมรรถนะที่มีความตองการพัฒนาสูง 5 ลักษณะยอย ไดแก ความสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการ ความสามารถในการบริหารจัดการอยางประกันคุณภาพ ความสามารถใน
การจัดระบบการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการ
บริหารจัดการความรูในองคการ ดังที่ วาสนา มะณีเรือง และคณะ (2559) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาครูเกงครูดีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวาครูเกง มีคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก  
การพัฒนาตนเองอยูเสมอ ความสามารถในการสราง การพัฒนา หลักสูตรและสื่อการสอน 
ความสามารถในการสอน ความสามารถในการวัดและประเมนิผลการเรียนรู และความสามารถในการ
แกปญหา สําหรับครูดี มีคุณลักษณะ 2 ประการ ไดแก การครองตน และการครองงาน 

    3) ดานการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการ
เรียนรูของผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง ตองการใหการบริหารงาน
งบประมาณมีระบบ สามารถบริหารไดเองแบบเบ็ดเสร็จ ดังที่ วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ทําการ
วิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยม เขต 9 พบวา แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
สถานศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทําหนาที่โดยตรงดานการจัดทําบัญชีการรายงาน
ทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และดานกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง กรณีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนดเครือข ายการใหบริการความรู ดานการจัดทําบัญชี  
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ ดานกฎ
หมายเกี่ยวกับการจัดระบบจัดซื้อจัดจาง หรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนากับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่
เปนนิติบุคคลขนาดใหญเพื่อใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
นิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง และมีศูนยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

    4) ดานการบริหารทั่วไป ควรพัฒนางานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของบุคลกร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการ 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ การสรางความเขาใจอันดีภายในสถานศึกษาและระหวางบุคคลและหนวยงาน
ภายนอก ดังที่ ธนาภรณ เกาสําราญ (2558) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานประชาสัมพันธของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร พบวา การศึกษาสภาพการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ จําแนกเปน 4 ดาน ไดแกดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ ดานการจัด
องคการการประชาสัมพันธ ดานการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ และ 
ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ 1) ดานการกําหนดนโยบายการประชาสัมพนัธ โดยโรงเรียนมีการ
กําหนดนโยบาย การประชาสัมพันธที่มีลักษณะเปนการเสริมสรางช่ือเสียงเกียรติคุณเพื่อใหประชาชน
เกิดความ เลื่อมใสศรัทธาตอโรงเรียน และโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธที่มุงสราง
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มีสวนรวมในการแกปญหา และพัฒนาผูเรียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมคีวามหลากหลาย 
การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดลําปาง ไดตระหนักถึงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในความเปนประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังที่  
ภาระวี ศุขโรจน และคณะ (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ พบวา กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู
ความเปนเลิศ จํานวน10 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 การสรางความตระหนักข้ันตอนที่ 2 การสราง
ทีมผูนํา ข้ันตอนที่ 3 การกําหนดทิศทางการบริหาร ข้ันตอนที่ 4 การสรางการสื่อสารทุกชองทาง 
ข้ันตอนที่ 5 การกระจายอํานาจ ข้ันตอนที่ 6การสรางชัยชนะระยะสั้น ข้ันตอนที่ 7 การสราง 
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ข้ันตอนที่ 8 การรักษาการเปลีย่นแปลงใหคงอยู ข้ันตอนที่ 9 การสราง
การมีสวนรวมในการประเมินตรวจสอบ ข้ันตอนที่ 10 การปรับปรุงพัฒนารวมกัน รวมถึงการที่จะทํา
ใหแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ดังที่ ศรุต บุญโนนแต และคณะ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีประสิทธิผล พบวา ผลการสรางแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีประสิทธิผล ไดดังน้ี ดานปจจัย
นําเขา (Input) ประกอบดวยแนวทางยอยในแนวทางหลกั และตัวช้ีวัด คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหาร ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวยองคประกอบยอยในองคประกอบหลัก และ
ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน 3) การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรยีน 4) การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกแนวทางใช
กระบวนการบริหารแบบ POLC ในการดําเนินงาน ดานผลผลิต (Output) คือ แนวทาง 
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) ประกอบดวยแนวทางยอย
ในแนวทางหลัก และตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) รายงานผลและขอเสนอแนะตอ ผูเกี่ยวของ 2) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

    2) ดานการบริหารงานบุคคล ควรเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21 ในการ
บริหารจัดการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และการพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณความเปนครูที่มุงมั่นทํา
เพื่อศิษย มีทักษะในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และครูใหมีความรูความเขาใจ มีสัมพันธภาพกับผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ  
โดยการใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สามารถวิเคราะห และสราง
หลักสูตรสถานศึกษาตรงตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลําปางมีความตระหนักถึงการบริหารแนวใหมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล ตองไดรับการพัฒนาตนเอง และมีความตองการใหบุคลากรครูไดรับ
การพัฒนาอยางมีคุณภาพอันจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ดังที่ นภาเดช บุญเชิดชู และ 
บุญมี เณรยอด (2553) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา พบวา รูปแบบการพัฒนามีลักษณะเปนรูปแบบบูรณาการพัฒนา
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จิตสํานึก ใหแกบุคลากรวาทุกคนเปนตัวแทนของโรงเรียนในการเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียน  
2) ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ โดยโรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  
งานประชาสัมพันธประกอบดวยคร ูผูแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนจากชุมชน 
ผูแทนศิษยเกา โรงเรียนมีการจัดระบบงานและหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธ 
อยางชัดเจน และโรงเรียนมีผูทรงคุณวุฒิดานการประชาสัมพันธรวมเปนคณะกรรมการ 3) ดานการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ โดยโรงเรียนมีการจัด ทําเอกสารสื่อ สิ่งพิมพตางๆ 
ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ผลงานและการประชาสมัพันธโรงเรยีน และโรงเรียนมกีารวางแผนใน
การใชสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม 4) ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
โดยโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธที่มี ความยืดหยุนและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณที่แทจริง และโรงเรียนมีการนําขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายมาใชเปน
ขอมูลประกอบการประเมินผลการประชาสัมพันธและ เปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ ดังที่ Hendrix & Hayes (2007) กลาวถึงกระบวนการประชาสัมพันธเพื่อวัดผลลัพธที่
ดีขององคกรจําเปนตองมีการประมวลวิเคราะหสถานการณ (research) การวางแผนและกําหนด
แผนงานการปฏิบัติ (planning and execution) การปฏิบัติการและการสื่อสาร (action and special 
events) และการประเมินผลการปฏิบติังาน(evaluation)  

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 8.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

 8.2.2 ขอเสนอแนะสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนควรสรางเครือขาย 
ความรวมมือในทุกภาคสวนในบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ ในการบริหารงานใน 
4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการที่มีจุดเนนในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดาน การพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
สรางสรรค 2) การบริหารงานบุคคล ที่มีจุดเนนในเรื่อง การเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21  
การบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล การธํารงรักษาบุลากร จิตวิญญาณความเปนครู  
3) การบริหารงานงบประมาณ ที่มีจุดเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ  
4) การบริหารทั่วไป ที่มีจุดเนนในเรื่องงานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ใหเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ
และสวัสดิการของบุคลากร 

8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาเอกชน ในดานตางๆ ดังน้ี  

 8.3.1 การบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย การผลิต และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค  
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 8.3.2 การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการธํารงรักษาบุลากร การสรางครูเอกชนที่มี 
จิตวิญญาณความเปนครู  

 8.3.3 การบริหารงานงบประมาณ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ  

 8.3.4 การบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคารสถานที่
ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ
และสวัสดิการของบุคลากร 
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จิตสํานึก ใหแกบุคลากรวาทุกคนเปนตัวแทนของโรงเรียนในการเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียน  
2) ดานการจัดองคการการประชาสัมพันธ โดยโรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา  
งานประชาสัมพันธประกอบดวยคร ูผูแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูแทนจากชุมชน 
ผูแทนศิษยเกา โรงเรียนมีการจัดระบบงานและหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธ 
อยางชัดเจน และโรงเรียนมีผูทรงคุณวุฒิดานการประชาสัมพันธรวมเปนคณะกรรมการ 3) ดานการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในการประชาสัมพันธ โดยโรงเรียนมีการจัด ทําเอกสารสื่อ สิ่งพิมพตางๆ 
ปายนิเทศ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ผลงานและการประชาสมัพันธโรงเรยีน และโรงเรียนมกีารวางแผนใน
การใชสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม 4) ดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
โดยโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธที่มี ความยืดหยุนและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณที่แทจริง และโรงเรียนมีการนําขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมายมาใชเปน
ขอมูลประกอบการประเมินผลการประชาสัมพันธและ เปนขอมูลในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ ดังที่ Hendrix & Hayes (2007) กลาวถึงกระบวนการประชาสัมพันธเพื่อวัดผลลัพธที่
ดีขององคกรจําเปนตองมีการประมวลวิเคราะหสถานการณ (research) การวางแผนและกําหนด
แผนงานการปฏิบัติ (planning and execution) การปฏิบัติการและการสื่อสาร (action and special 
events) และการประเมินผลการปฏิบติังาน(evaluation)  

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 8.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

 8.2.2 ขอเสนอแนะสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนควรสรางเครือขาย 
ความรวมมือในทุกภาคสวนในบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ ในการบริหารงานใน 
4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการที่มีจุดเนนในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต การจัดการเรียนรูดาน การพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา การผลิตและใช สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
สรางสรรค 2) การบริหารงานบุคคล ที่มีจุดเนนในเรื่อง การเปดโลกทัศนใหมแหงศตวรรษที่ 21  
การบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล การธํารงรักษาบุลากร จิตวิญญาณความเปนครู  
3) การบริหารงานงบประมาณ ที่มีจุดเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยใหโรงเรียนมีอิสระ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ  
4) การบริหารทั่วไป ที่มีจุดเนนในเรื่องงานประชาสัมพันธ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ใหเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน ระบบงานธุรการ งานสารบรรณที่ทันสมัย การสรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ
และสวัสดิการของบุคลากร 

8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาเอกชน ในดานตางๆ ดังน้ี  

 8.3.1 การบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย การผลิต และใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่สรางสรรค  
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กลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบตัิงานของคร ู
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน 

 

ธาริณี จินดาธรรม1
 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการเสริมสราง

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน 
2) พัฒนากลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน 3) ทดลองกลยุทธไปเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน และ 4) ประเมินความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความครอบคลุม และประโยชนของกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สมรรถนะของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยมีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ  
ดานการพัฒนาตนเอง และดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน สวนสมรรถนะประจําสายงาน  
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตาม
ความสําคัญคือ ดานการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู 

2. กลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ครอบคลุม 4 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 
2) กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู 3) กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู และ 4) กลยุทธการพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

3.  การนํากลยุทธไปทดลองใหครูใช ปรากฏวา ครูพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
และ รายกลยุทธอยูในระดับมาก โดยไดรับความรูอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  
กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย กลยุทธพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู และ กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู ตามลําดับ ครูมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ กลยุทธการพัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธการพัฒนา
ตนเองดวยเครือขายการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย และกลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการ ตามลําดับ ครูมีสมรรถนะจากการประเมนิ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยคือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน ตามลําดับ 
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4. กลยุทธมีความเหมาะสมและความครอบคลุมอยูในระดับมากที่สุด สวนความเปนไปได 
และความเปนประโยชนอยูในระดับมาก ดังน้ัน กลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบคลุม 4 กลยุทธหลัก 10 กลยุทธรอง 33 วิธีดําเนินการ และ 
27 กิจกรรม 

 
คําสําคัญ: กลยุทธการเสริมสราง, สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะประจํา
สายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: trn_ch@hotmail.com 
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The Strategies for Competency Empowerment of Teachers 
in Schools under Local Administrative Organizations  

in Upper Northern Region. 
 

Tharinee Jindatham
1
 

 

Abstract 
The objectives of this study were: 1) to examine the current state and needs 

in competency empowerment of teachers in schools under local administrative 
organizations in upper northern region; 2) to formulate the strategies for competency 
empowerment for teachers in schools under local administrative organizations in 
upper nothern region; 3) to implement the strategies in empowering competency of 
teachers in schools under local administrative organizations in upper nothern region; 
4) to evaluate appropriateness, possibility, comprehensiveness, and practicality of the 
strategies empowering competency of teachers in schools under local administrative 
organization in upper nothern region. The findings showed that: 

1. The current state and needs of core competency for teachers in schools 
under local administrative organizations in upper northern region, in overall and all 
apects, were found at the high level in which personal development and 
achievement in working performance were outlined by an urgency index. However, 
the Functional Competency, in overall and all aspects, was also found at the high 
level in which analysis/synthesis and research in developing learners, curriculum and 
learning management were outlined as of an urgency index. 

2. The strategies empowering competency of teachers in schools under local 
administrative organizations in upper northern region as drafted by honorary experts 
comprised 4 main strategies: 1) Strategies developing teachers to researchers;  
2) Strategies for personal development using learning network; 3) Strategies 
developing curriculum and learning management; and 4) Strategies developing job 
performance for desirable achievement.  

3. The implementation of the developed strategies in empowering 
competency for teachers in job performance, in overall and individual strategies, was 
found at the high level. The knowledge gained in descending order strategies 
developing teachers to researchers, strategies developing job performance for 
desirable achievement, strategies for curriculum development and learning 
management, and strategies for personal development by using learning network. 
The level of satisfaction was found at the high level. Outlined in descending order 
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were strategies developing job performance for desirable achievement, strategies for 
personal development using learning network, strategies developing teachers to 
researchers, and strategies for curriculum development and learning management. 
The teachers’ competency evaluated by school administrators, in overall, was found 
at the high level. Outlined in descending order were personal development 
competency, analysis/synthesis and research competency for developing the 
learners, curriculum and learning management competency. 

4. Evaluation results on appropriateness, possibility, comprehensiveness, and 
practicality by means of experts panel discussion indicated the appropriateness at 
the highest level, possibility at the high level, comprehensiveness at the highest 
level, and practicality at the high level. The results on revising the strategies 
empowering competency of teachers in schools under local administrative 
organization evolved 4 main strategies consisting of 10 sub-strategies, 33 operational 
mechanisms, and 27 activities. 
 
Keyword: Strategies Empowering, Competency of Teachers, Core competency, 
Functional Competency. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1Major Field: Educational Administration graduate Chiangrai Rajabhat University E-mail: trn_ch@hotmail.com 
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1. บทนํา  
 สมรรถนะในการทํางาน (Competency Performance) เปนเครื่องมือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางหน่ึงที่ผูบริหารทุกระดับสามารถนํามาใชในการสรรหา รักษา และ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ไดตามผลตามที่คาดหวังไว ซึ่งสมรรถนะในการทํางาน หมายถึง ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จําเปนตองมี เพื่อใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว(คณะกรรมการกํากับโครงการการกําหนดสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (http://competency.rmutp.ac.th. 
ออนไลน, 2559) ดังน้ัน สมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางาน จึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออก
ตอการทํางานและเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของงานในองคกรทําใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ปจจุบันเนนการพัฒนาสมรรถนะเปนสําคัญ ความสําเร็จของการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
หนวยงานทางการศึกษา จะตองเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะครูใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
นําเอาสมรรถนะมาเปนตัวต้ังในการประเมินการปฏิบัติงานของครูในการขอมีหรือเลื่อนตําแหนง 
วิทยฐานะ ซึ่งสมรรถนะที่ใชในการประเมิน มี 3 ประเภทไดแก 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะ
ประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สมรรถนะเปนเรื่องสําคัญที่ครูทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและจริงจัง ครูก็ตอง
ประเมินตนเองกอนวา มีจุดเดน จุดดอยในสมรรถนะใด และตองการจะพัฒนาตนเองอยางไรโดย 
การจัดทําเปนแผนพัฒนาตนเองหรือ ID-PLAN (Individual Plan) ทั้งระยะสั้น (1 ป) และระยะ
ยาว (3 ป) เพื่อเสนอตอผูบงัคับบญัชาใหรบัทราบและขอรบัการสงเสริมสนับสนุน ผูวิจัยมีความเห็นวา 
หากครูทุกคนในองคกรมีสมรรถนะในดานตางๆ สมบูรณครบถวนแลว องคกรหรือหนวยงานน้ันๆ จะ
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางแนนอน 

 แตจากสภาพปญหาในปจจุบัน ผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนในระดับประเทศ (O-net) 
ขอสรุปจากผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ผลจากการจัดลําดับคุณภาพดานการศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน และ
ขอสรุปจากรายงานผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก และประเด็นปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวใน
ตอนตน ลวนแตเปนวิกฤตทางการศึกษาที่ทุกฝายตองรวมแรงรวมใจกันแกปญหาของประเทศ 
โดยเฉพาะดานการจัดการศึกษา หากไดมีการวิเคราะหปญหาที่พบ จะสามารถสะทอนใหเห็นวา  
เกิดจากระบบการจัดการศึกษาของประเทศหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานบุคลากรครูใน
สถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมายของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรครูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน 

ในปการศึกษา 2555 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 421 แหง 
จําแนกเปน องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 48 แหง องคการบริหารสวนตําบล 74 แหง เทศบาล 
297 แหง เมืองพัทยา 1 แหง และกรุงเทพมหานคร 1 แหง ในเขตภาคเหนือตอนบนมีโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล ทั้งที่เปนองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล และ 
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เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาล จนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 90 โรงเรียน ซึ่งองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินบางแหงจัดต้ังโรงเรียนเอง บางแหงรับถายโอนภารกิจมาจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ัน การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล 
จึงประสบปญหาในหลายดาน โดยเฉพาะดานบุคลากรครูเน่ืองจากไมมีศึกษานิเทศกใหการชวยเหลือ 
ประกอบกับนักวิชาการศึกษาขององคกรปกครองทองถ่ินมีจํานวนนอย และขาดประสบการณในการ
บริหารจัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตําบลเปนสถาบันองคกรขนาดเล็ก จึงมีผูสนใจ
มาสมัครเปนครูคอนขางนอย ดังน้ันการสรรหาครูที่เกงและมีความรูความสามารถที่ตรงกับสายงานจึง
เปนสิ่งที่ยากมาก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2555) และขอสรุปจาก
รายงานผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก พบวา คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานตกตํ่า เด็กไทยมีความรูตํ่า
กวามาตรฐาน นักเรียนไทยที่จัดไดวามีความรูวิทยาศาสตรอยูในระดับสูง มีเพียง 1% ทั้งๆที่ใชเวลา
จัดการเรียนการสอนมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน และยังพบวา เด็กไทย 74% อานภาษาไทยไมรูเรื่อง คือ 
อานไมออก อานแลวตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูก สวนปญหาของครูไทย พบวา ขาดแคลนครู
ในวิชาสําคัญๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร อัตราบรรจุครูใหมมีเพียง 40% ครูขาดการอบรมพัฒนา
สมรรถนะอยางสม่ําเสมอ สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนยังไมเปนไปตามเปาหมาย ไดประเด็นปญหาตางๆ เหลาน้ี 
ลวนเกิดจากการขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของคร ู

 จากการที่โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสบปญหาดานประสิทธิภาพใน
การทํางานของครูน้ัน อาจเน่ืองมาจากกลยุทธที่ใชในการบริหารจัดการในโรงเรียนยังไมครอบคลุมถึง
การเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ดังน้ัน กลยุทธจะชวยใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูไดอยางเหมาะสม ดังทัศนะของสาโรจน 
โอพิทักษชีวิน (2548: 32) ที่กลาวไววา กลยุทธจะเปนแนวทางการตัดสินใจที่ดี เปนการเพิ่มพูน
ความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน และทําใหทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองไดอยาง
ชัดเจน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะชวยใหสถานศึกษามีแนวทางในการ
เสริมสรางสมรรถนะครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไดในที่สุด 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพความตองการเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน  
 2. เพื่อพัฒนากลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
 3.  เพื่อทดลองกลยุทธไปเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
 4.  เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได ความครอบคลุม และประโยชนของกลยุทธ

การเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
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1. บทนํา  
 สมรรถนะในการทํางาน (Competency Performance) เปนเครื่องมือบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางหน่ึงที่ผูบริหารทุกระดับสามารถนํามาใชในการสรรหา รักษา และ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ไดตามผลตามที่คาดหวังไว ซึ่งสมรรถนะในการทํางาน หมายถึง ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ (Knowledge, Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จําเปนตองมี เพื่อใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว(คณะกรรมการกํากับโครงการการกําหนดสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (http://competency.rmutp.ac.th. 
ออนไลน, 2559) ดังน้ัน สมรรถนะของบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางาน จึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออก
ตอการทํางานและเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของงานในองคกรทําใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ปจจุบันเนนการพัฒนาสมรรถนะเปนสําคัญ ความสําเร็จของการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
หนวยงานทางการศึกษา จะตองเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะครูใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
นําเอาสมรรถนะมาเปนตัวต้ังในการประเมินการปฏิบัติงานของครูในการขอมีหรือเลื่อนตําแหนง 
วิทยฐานะ ซึ่งสมรรถนะที่ใชในการประเมิน มี 3 ประเภทไดแก 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะ
ประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สมรรถนะเปนเรื่องสําคัญที่ครูทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและจริงจัง ครูก็ตอง
ประเมินตนเองกอนวา มีจุดเดน จุดดอยในสมรรถนะใด และตองการจะพัฒนาตนเองอยางไรโดย 
การจัดทําเปนแผนพัฒนาตนเองหรือ ID-PLAN (Individual Plan) ทั้งระยะสั้น (1 ป) และระยะ
ยาว (3 ป) เพื่อเสนอตอผูบงัคับบญัชาใหรบัทราบและขอรบัการสงเสริมสนับสนุน ผูวิจัยมีความเห็นวา 
หากครูทุกคนในองคกรมีสมรรถนะในดานตางๆ สมบูรณครบถวนแลว องคกรหรือหนวยงานน้ันๆ จะ
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางแนนอน 

 แตจากสภาพปญหาในปจจุบัน ผลการทดสอบคุณภาพผูเรียนในระดับประเทศ (O-net) 
ขอสรุปจากผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ผลจากการจัดลําดับคุณภาพดานการศึกษาของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน และ
ขอสรุปจากรายงานผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก และประเด็นปญหาตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวใน
ตอนตน ลวนแตเปนวิกฤตทางการศึกษาที่ทุกฝายตองรวมแรงรวมใจกันแกปญหาของประเทศ 
โดยเฉพาะดานการจัดการศึกษา หากไดมีการวิเคราะหปญหาที่พบ จะสามารถสะทอนใหเห็นวา  
เกิดจากระบบการจัดการศึกษาของประเทศหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานบุคลากรครูใน
สถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตาม
เปาหมายของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรครูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน 

ในปการศึกษา 2555 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 421 แหง 
จําแนกเปน องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 48 แหง องคการบริหารสวนตําบล 74 แหง เทศบาล 
297 แหง เมืองพัทยา 1 แหง และกรุงเทพมหานคร 1 แหง ในเขตภาคเหนือตอนบนมีโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบล ทั้งที่เปนองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล และ 
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3. ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบลใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
จํานวน 90 โรงเรียน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอน จํานวน 180 คน จากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล  
90 โรงเรียน ในเขตจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย และกลุมตัวอยาง
ที่ใช ในการสัมภาษณ มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงราย 30 โรงเรียน จํานวน 60 คน  
2) กลุมผูบริหารการศึกษาตนสังกัดของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จํานวน 5 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน 3 ประเด็น คือ 1) สภาพ
การปฏิบัติงานของครู 2) ความตองการเสริมสรางสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของครู สมรรถนะ
ประจําสายงานครู และ 3) การพัฒนากลยุทธ โดยใชแนวคิดการวางแผนกลยุทธเปนทีมของ พฤทธ์ิ  
ศิริบรรณพิทักษ (2552) 5 ข้ันตอน ไดแก 1) วิเคราะหสภาพแวดลอม 2) พิจารณาโดยใชเทคนิค 
SWOT 3) เลือกกลยุทธ และจัดวางกลยุทธ 4) กําหนดนโยบาย และแผนงานโครงการตามกลยุทธ 
และ 5) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
กลยุทธ หมายถึง วิธีการใหมที่ดีและแตกตาง หรือแนวทางที่ องคกรกําหนดข้ึนเพื่อใหเกิด

ความสําเร็จโดยงายและรวดเร็วย่ิงข้ึนกวาหนทางปกติ  
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะซึ่งบุคคลน้ันจะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการ

ทํางานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล อันจะสงผลใหเกิดผลสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูง
กวามาตรฐานที่องคกรไดกําหนดไว 

การเสริมสรางสมรรถนะ หมายถึง การยกระดับขีดความสามารถ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
หรือ ศักยภาพของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานใหไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความสามารถ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือ 
ศักยภาพของครูในการปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ตามสมรรถนะที่กําหนดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และ 
สมรรถนะประจําสายงาน 6 สมรรถนะ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยงาน หรือ องคกรที่เปนนิติบุคคล มีการบริหาร
จัดการในระดับตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และหรือ เทศบาลตําบล 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสังกัด องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา ลําปาง ลําพูน แพร นาน และแมฮองสอน 
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5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
1. การพัฒนากลยุทธ (Development of Strategic) ใชแนวคิดการวางแผนกลยุทธเปนทีม 

ตามแนวคิดของ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ (2552) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การวิเคราะห
สภาพแวดลอม (Environment Analysis) 2) การพิจารณา (Corporate Analysis) โดยใชเทคนิค 
SWOT 3) การเลือกกลยุทธ และจัดวางกลยุทธ (Generating Alternatives) 4) การกําหนดนโยบาย 
และแผนงานโครงการตามกลยุทธ (Action Plan) 5) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ (Implementation) 

2. การเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู (Enhancing Performance Competency 
of Teachers) ไดแก 1) สภาพการปฏิบัติงานของครู 2) ความตองการเสริมสรางสมรรถนะหลักใน
การปฏิบัติงานของครู สมรรถนะประจําสายงานครู  

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย  
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพความตองการเสริมสรางสมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 180 คน จากโรงเรียน 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล 90 โรงเรียน ในเขตจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
8 จังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย กลุมตัวอยางท่ีใช ในการสัมภาษณ มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุม
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล  
ในจังหวัดเชียงราย 30 โรงเรียน จํานวน 60 คน 2) กลุมผูบริหารการศึกษาตนสังกัดของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 

ขั้นตอนท่ี 2 การสรางกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ใชวิธีจัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คนเพื่อ
ยกรางกลยุทธ ประกอบดวย กลุมผูบริหารการศึกษา 3 คน กลุมนักวิชาการศึกษา 3 คน และกลุม
ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสนทนากลุม  

ขั้นตอนท่ี 3 การนํากลยุทธไปเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ไปทดลองใชกับโรงเรียนที่สมัครใจเขารวม
โครงการ  

กลุมเปาหมาย เปนครูผูสอนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 10 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูที่ไดรับและความพึงพอใจของครู แบบประเมินสมรรถนะครูของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ใชวิธีการสัมมนาอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship)  

กลุมเปาหมาย เปนกลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีสวนเกี่ยวของใน
การพัฒนาครู หรือเปนนักบริหารการศึกษาในระดับนโยบาย จํานวน 7 ทาน เครื่องมือท่ีใชใน 
การวิจัยคือ แบบประเมินความครอบคลุม ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชน  

 

 
 

48 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู

ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบลใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 
จํานวน 90 โรงเรียน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในการตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอน จํานวน 180 คน จากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล  
90 โรงเรียน ในเขตจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดมาโดยการสุมอยางงาย และกลุมตัวอยาง
ที่ใช ในการสัมภาษณ มี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล ในจังหวัดเชียงราย 30 โรงเรียน จํานวน 60 คน  
2) กลุมผูบริหารการศึกษาตนสังกัดของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน จํานวน 5 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ขอบเขตดานเน้ือหา มุงศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน 3 ประเด็น คือ 1) สภาพ
การปฏิบัติงานของครู 2) ความตองการเสริมสรางสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของครู สมรรถนะ
ประจําสายงานครู และ 3) การพัฒนากลยุทธ โดยใชแนวคิดการวางแผนกลยุทธเปนทีมของ พฤทธ์ิ  
ศิริบรรณพิทักษ (2552) 5 ข้ันตอน ไดแก 1) วิเคราะหสภาพแวดลอม 2) พิจารณาโดยใชเทคนิค 
SWOT 3) เลือกกลยุทธ และจัดวางกลยุทธ 4) กําหนดนโยบาย และแผนงานโครงการตามกลยุทธ 
และ 5) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
กลยุทธ หมายถึง วิธีการใหมที่ดีและแตกตาง หรือแนวทางที่ องคกรกําหนดข้ึนเพื่อใหเกิด

ความสําเร็จโดยงายและรวดเร็วย่ิงข้ึนกวาหนทางปกติ  
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะซึ่งบุคคลน้ันจะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการ

ทํางานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล อันจะสงผลใหเกิดผลสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูง
กวามาตรฐานที่องคกรไดกําหนดไว 

การเสริมสรางสมรรถนะ หมายถึง การยกระดับขีดความสามารถ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
หรือ ศักยภาพของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานใหไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความสามารถ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม หรือ 
ศักยภาพของครูในการปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ตามสมรรถนะที่กําหนดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และ 
สมรรถนะประจําสายงาน 6 สมรรถนะ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยงาน หรือ องคกรที่เปนนิติบุคคล มีการบริหาร
จัดการในระดับตําบล ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และหรือ เทศบาลตําบล 

โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสังกัด องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม พะเยา ลําปาง ลําพูน แพร นาน และแมฮองสอน 
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7. ผลการวิจัย  
1. สภาพปจจุบันและสภาพความตองการ 1) สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) สมรรถนะประจําสายงาน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการวิเคราะห
สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

2.  กลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน จากการยกรางของผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก ไดแก 
1) กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 2) กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู 3) กลยุทธการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และ 4) กลยุทธการพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

3.  ผลการทดลองกลยุทธใหแกครูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและ
รายกลยุทธอยูในระดับมาก ความรูที่ไดรับอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ กลยุทธ
การพัฒนาครูสู นักวิจัย กลยุทธพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู และ กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู ตามลําดับ สวนความพึง
พอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ กลยุทธการพัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธ
การพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย และกลยุทธการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ ตามลําดับ ระดับสมรรถนะของครูจากการประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 
สมรรถนะการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู และสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

4.  กลยุทธ มีความเหมาะสมและความครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชนอยูในระดับมาก ผลการปรับปรุงกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก 10 กลยุทธรอง 33 
วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
1. สภาพปจจุบันและสภาพความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

พบวา สภาพปจจุบันและสภาพความตองการของสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมี 
คาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพราะ การพัฒนาตนเองของครูในความเห็นของครูเองยังมี
ความเห็นวา สภาพที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันครูมุงจัดการเรียนการสอนในหองเรียนจนขาดการพัฒนา
ตนเองไปโดยปริยาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาตนเองดานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสราง
เครือขาย รวมถึงการสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครูเอง ซึ่งความสามารถในการวางแผนการ
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กําหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะหภารกิจงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองเพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จยังเปนจุดออนของครูที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน สวนสมรรถนะประจําสายงาน 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตาม
ความสําคัญคือ ดานการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะครูสวนใหญเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ คือ การสอนและ
การพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตร เน้ือหาสาระ และสื่อการเรียนรูมักไดรับมาจากการที่สวนกลาง
เปนที่กําหนด ทําใหครูขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดทักษะในการวิเคราะห และสังเคราะห  
สวนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูน้ัน ครูยังมีจุดออนที่ควรไดรับการแกไขคือ การสราง
และพัฒนาหลักสูตร การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ความรู
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ เสาวนันท ขวัญแกว (2554: 101-102)  
ที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะทางวิชาการของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ระดับสมรรถนะทาง
วิชาการของครูโดยรวมอยูในระดับมาก แตดานที่ตํ่าสุดคือ การวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทําคูมือ การเรียนการสอน 
การเขียนตารา การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนหนังสืออานประกอบ มีผลการประเมินอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะทางวิชาการของครู เปนสิ่งที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน 
เพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู และมีขอมลูเชิงประจักษ
แสดงใหเห็นวาครูสวนใหญยังมีขอจํากัด คือ การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของ
ครู พบวา ในแตละปจะมีสัดสวนที่คอนขางนอย ทั้งน้ีเพราะครูขาดทักษะ และสมรรถนะทางวิชาการ
ดานน้ีน่ันเอง นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี ผลเพิ่มพูล (2556: 62) ที่ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาสมรรถนะของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 พบวา ขาราชการครูที่มีสมรรถนะสูงเปนผูที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมาย 
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ไดรับขวัญกําลังใจ เรียนรูเทคนิคการสอนใหมๆ วิเคราะหหลักสูตรสู
แผนการเรียนรู จัดทํานวัตกรรมและรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  

2. ผลการทดลองใชกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบวา ผลการ
ปฏิบัติงานของครูจากการใชกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายกล
ยุทธอยูในระดับมาก ซึ่งความรูที่ไดรับมากที่สุดคือ กลยุทธหลักที่ 1 กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 
รองลงมาคือ กลยุทธหลักที่ 4 กลยุทธพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธหลักที่ 3 กลยุทธการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และกลยุทธหลักที่ 2 กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขาย
การเรียนรู สวนความพึงพอใจของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กลยุทธหลักที่ 4 กลยุทธการพัฒนาแบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิ รองลงมาคือ กลยุทธหลักที่ 2 กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู กลยุทธ
หลักที่ 1 กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย และกลยุทธหลักที่ 3 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการ สวนระดับสมรรถนะของครูจากการประเมนิโดยผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก โดยประเมินใหสมรรถนะการพัฒนาตนเองของครูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ สมรรถนะการ
วิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู และสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นวากลยุทธการพัฒนาครูสู
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7. ผลการวิจัย  
1. สภาพปจจุบันและสภาพความตองการ 1) สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการพัฒนาตนเอง และ
ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) สมรรถนะประจําสายงาน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการวิเคราะห
สังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

2.  กลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน จากการยกรางของผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก ไดแก 
1) กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 2) กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู 3) กลยุทธการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และ 4) กลยุทธการพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

3.  ผลการทดลองกลยุทธใหแกครูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและ
รายกลยุทธอยูในระดับมาก ความรูที่ไดรับอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ กลยุทธ
การพัฒนาครูสู นักวิจัย กลยุทธพัฒนางานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู และ กลยุทธการพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู ตามลําดับ สวนความพึง
พอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ กลยุทธการพัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ กลยุทธ
การพัฒนาตนเองดวยเครือขายการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย และกลยุทธการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ ตามลําดับ ระดับสมรรถนะของครูจากการประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 
สมรรถนะการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู และสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

4.  กลยุทธ มีความเหมาะสมและความครอบคลุม อยูในระดับมากที่สุด ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชนอยูในระดับมาก ผลการปรับปรุงกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 4 กลยุทธหลัก 10 กลยุทธรอง 33 
วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
1. สภาพปจจุบันและสภาพความตองการในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

พบวา สภาพปจจุบันและสภาพความตองการของสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองทองถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมี 
คาดัชนีความตองการจําเปนเรงดวน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ดานการพัฒนาตนเอง และดาน
การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพราะ การพัฒนาตนเองของครูในความเห็นของครูเองยังมี
ความเห็นวา สภาพที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันครูมุงจัดการเรียนการสอนในหองเรียนจนขาดการพัฒนา
ตนเองไปโดยปริยาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาตนเองดานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสราง
เครือขาย รวมถึงการสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของครูเอง ซึ่งความสามารถในการวางแผนการ
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นักวิจัยทําใหครูไดรับความรูเพิ่มข้ึนมากกวาเดิมซึ่งสงผลตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการหลกัสูตร ความพึงพอใจที่มีตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดกวาดานอื่น
แสดงใหเห็นวา มีความสัมพันธกันกับความรูที่ไดรับสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธศาสตร เพียรไธสง 
(2559: 148-149) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาพบวา สภาพการปฏิบัติงานในสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิมีคาตํ่าสุด 
แลดงถึงความตองการพัฒนาอยางเรงดวน โดยกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการ
ทํางาน รวมถึงเปดโอกาสใหครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งครูเกิดความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน 

สําหรับกลยุทธที่พัฒนาข้ึนน้ี สามารถครอบคลุมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา 
สายงานของครูที่เปนความตองการจําเปนอยางเรงดวนในการพัฒนา เห็นไดจากการวิเคราะหคาดัชนี
ความตองการจําเปน การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคอยางรอบดาน เมื่อครูนําไปใช
แลวมีผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจตอกลยุทธแตละดานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

3. ผลการประเมินกลยุทธการเสริมสร างสมรรถนะการปฏิบั ติงานของครู  พบว า  
มีความครอบคลุมและความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด สวนความเปนไปได และความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก และผลการปรับปรับปรุงกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทั้ง 4 กลยุทธหลัก ประกอบดวย  10 กลยุทธรอง  
33 วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม ซึ่งลวนแตสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครู ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจาก
การทดลองใช ทําใหทราบวา กลยุทธสมารถตอบสนองความตองการของครู และสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนไดในที่สุด ซึ่งกลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 2) กลยุทธการพัฒนาตนเอง
ดวยเครือขายการเรียนรู 3) กลยุทธการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และ 4) กลยุทธการ
พัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา รุงเรืองวณิชกุล (2556: 184-187) ที่
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครูนักวิจัยดวยการบูรณาการกระบวนการ
เรียนรูสําหรับขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ครูไดรับ
ความรูดานการวิจัยเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมสงเสริมทักษะการวิจัย เน้ือหาตรงตามความตองการ และมี
ความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม ผูรวมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครูนักวิจัย ทั้งดานความรูความเขาใจ
การวิจัย ดานจิตวิจัยและดานทักษะปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนมีความพึงพอใจตอรปูแบบการเสริมสราง
สมรรถนะครูนักวิจัยดวยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา ควรนํากลยุทธที่มี

ความจําเปนเรงดวนที่สอดคลองกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาของแตละหนวยงาน  
ทั้งสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะดานการพัฒนาตนเอง ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  
และสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะดานการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ไปเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะครโูดยใหทุกฝายมสีวนรวมในการดําเนินการ ทั้งการวางแผน การดําเนินงาน 
และการประเมินผล 
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2. ในการนํากลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะของครูไปใช สถานศึกษาควรวิเคราะหจุดออน 
จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของสถานศึกษา และความตองการจําเปนที่แทจริงโดยกําหนดเปนภาพรวม
และรายบุคคล เพื่อใหไดขอมลูความตองการการพัฒนาในแตละสมรรถนะของครูและเลือกวิธีการ/
กิจกรรมในแตละกลยุทธนําไปปรับใช ทั้งน้ีควรประเมินผลสมรรถนะเปนระยะๆ ตามตัวช้ีวัดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธของวิธีดําเนินการกับกจิกรรมในแตละกลยุทธ 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนํากลยุทธไปเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ของคร ู
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นักวิจัยทําใหครูไดรับความรูเพิ่มข้ึนมากกวาเดิมซึ่งสงผลตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการหลกัสูตร ความพึงพอใจที่มีตอสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดกวาดานอื่น
แสดงใหเห็นวา มีความสัมพันธกันกับความรูที่ไดรับสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธศาสตร เพียรไธสง 
(2559: 148-149) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการพัฒนาครูที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาพบวา สภาพการปฏิบัติงานในสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธ์ิมีคาตํ่าสุด 
แลดงถึงความตองการพัฒนาอยางเรงดวน โดยกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการ
ทํางาน รวมถึงเปดโอกาสใหครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งครูเกิดความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน 

สําหรับกลยุทธที่พัฒนาข้ึนน้ี สามารถครอบคลุมทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา 
สายงานของครูที่เปนความตองการจําเปนอยางเรงดวนในการพัฒนา เห็นไดจากการวิเคราะหคาดัชนี
ความตองการจําเปน การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคอยางรอบดาน เมื่อครูนําไปใช
แลวมีผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจตอกลยุทธแตละดานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

3. ผลการประเมินกลยุทธการเสริมสร างสมรรถนะการปฏิบั ติงานของครู  พบว า  
มีความครอบคลุมและความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด สวนความเปนไปได และความเปน
ประโยชนอยูในระดับมาก และผลการปรับปรับปรุงกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทั้ง 4 กลยุทธหลัก ประกอบดวย  10 กลยุทธรอง  
33 วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม ซึ่งลวนแตสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครู ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจาก
การทดลองใช ทําใหทราบวา กลยุทธสมารถตอบสนองความตองการของครู และสงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนไดในที่สุด ซึ่งกลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธการพัฒนาครูสูนักวิจัย 2) กลยุทธการพัฒนาตนเอง
ดวยเครือขายการเรียนรู 3) กลยุทธการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และ 4) กลยุทธการ
พัฒนาแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา รุงเรืองวณิชกุล (2556: 184-187) ที่
ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครูนักวิจัยดวยการบูรณาการกระบวนการ
เรียนรูสําหรับขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา ครูไดรับ
ความรูดานการวิจัยเพิ่มมากข้ึน กิจกรรมสงเสริมทักษะการวิจัย เน้ือหาตรงตามความตองการ และมี
ความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรม ผูรวมกิจกรรมเกิดสมรรถนะครูนักวิจัย ทั้งดานความรูความเขาใจ
การวิจัย ดานจิตวิจัยและดานทักษะปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนมีความพึงพอใจตอรปูแบบการเสริมสราง
สมรรถนะครูนักวิจัยดวยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา ควรนํากลยุทธที่มี

ความจําเปนเรงดวนที่สอดคลองกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาของแตละหนวยงาน  
ทั้งสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะดานการพัฒนาตนเอง ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  
และสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะดานการวิเคราะหสังเคราะหและการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
และดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ไปเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางการ
วางแผนพัฒนาสมรรถนะครโูดยใหทุกฝายมสีวนรวมในการดําเนินการ ทั้งการวางแผน การดําเนินงาน 
และการประเมินผล 
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กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคณุภาพนกัเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนบุาล 
ประจําอําเภอ เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จังหวัดนครราชสีมา 

 
นันทิยา สถิตพงศพิพัฒน1 ธีระ รุญเจริญ2

 ศรุดา ชัยสุวรรณ3
 สมพร ชาลีเครือ4

 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรยีนปฐมวัย 
2) ศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 3) ศึกษาความเหมาะสมและ
เปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรยีนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจํา
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาข้ึนเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ หัวหนากลุมสาระทั้ง 8 กลุมสาระ ในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 22 อําเภอ อําเภอละ 1 โรงเรียน จํานวน 176 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย  
1. กลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย มี 7 กลยุทธ คือ (1) การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใชการเลนเพื่อการเรียนรู (3) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 
(4) การนําหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการศึกษาเรียนรู (5) การพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (6) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (7) การพัฒนาผูปกครอง
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

2. กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย มี 4 กลยุทธ คือ (1) การพัฒนา
สมองเพื่อการเรียนรู (2) การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรยีนแหงการเรียนรู (3) การใชการเลนเพื่อการ
เรียนรู (4) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู โดยสามารถทํานายหรืออธิบายคุณภาพ
นักเรียนไดรอยละ 63.70 สวนอีก 3 กลยุทธไมสงผลตอคุณภาพนักเรียนแตอยางใด ไดแก 1) กลยุทธ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัด
การศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

3. ผลการประเมินกลยุทธของผูทรงคุณวุฒิปรากฏวา กลยุทธที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม
และความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, คุณภาพนักเรียนปฐมวัย, โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ 
 
 
  
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2ศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
3ผูชวยศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
4อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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THE STRATEGIES FOR OPERATING PRE-PRIMARY TEACHING-LEARNING  
OF DISTRICT KINDERGARTEN SCHOOLS AFFECTING PUPIL’S QUALITY 

 
Abstract 

The research objectives included (1) to study learning organization strategies 
for nursary pupils, (2) to study learning-teaching factors affecting quality of the 
nursery pupils and (3) to study the suitability and possibility evaluation of the 
affected learning-teaching strategies. The developed questionnaire was administered 
to the sampling as 176 learning content subject heads of the 22 district kindergarten 
schools. The learned data were analysed for , S.D., simple correlation coefficients (r) 
and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The findings: 
1. There were 7 specified learning-teaching strategies, including (1) pupils -

centered teaching (2) learning by playing (3) local learning resources using  
(4) practicing susficieney economic philosophy (5) developing towards learning 
schools (6) brain-based learning development and (7) developing the parents 
participation learning-teaching activities.  

2. Four learning-teaching strategies affected the pupils quality, including  
(1) brain-based learning development (2) developing learning school (3) learning by 
playing and (4) local learning resource using. All four strategies could explain quality 
of nursery pupil by 63.70 %. 

3. The developed learning-teaching strategies, as evaluated by experts, were 
suitable and possible for practice “very much” both as a whole and invidual 
strategy. 
 
Keywords: Teaching-Learning Behavior, Nursary Pupil’s Quality, District Kindergarten 
Schools 
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กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคณุภาพนกัเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนบุาล 
ประจําอําเภอ เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จังหวัดนครราชสีมา 

 
นันทิยา สถิตพงศพิพัฒน1 ธีระ รุญเจริญ2

 ศรุดา ชัยสุวรรณ3
 สมพร ชาลีเครือ4

 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรยีนปฐมวัย 
2) ศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 3) ศึกษาความเหมาะสมและ
เปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรยีนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจํา
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาข้ึนเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ หัวหนากลุมสาระทั้ง 8 กลุมสาระ ในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 22 อําเภอ อําเภอละ 1 โรงเรียน จํานวน 176 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย  
1. กลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย มี 7 กลยุทธ คือ (1) การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใชการเลนเพื่อการเรียนรู (3) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 
(4) การนําหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการศึกษาเรียนรู (5) การพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (6) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (7) การพัฒนาผูปกครอง
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

2. กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย มี 4 กลยุทธ คือ (1) การพัฒนา
สมองเพื่อการเรียนรู (2) การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรยีนแหงการเรียนรู (3) การใชการเลนเพื่อการ
เรียนรู (4) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู โดยสามารถทํานายหรืออธิบายคุณภาพ
นักเรียนไดรอยละ 63.70 สวนอีก 3 กลยุทธไมสงผลตอคุณภาพนักเรียนแตอยางใด ไดแก 1) กลยุทธ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัด
การศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

3. ผลการประเมินกลยุทธของผูทรงคุณวุฒิปรากฏวา กลยุทธที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม
และความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, คุณภาพนักเรียนปฐมวัย, โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ 
 
 
  
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2ศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
3ผูชวยศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
4อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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บทนํา 
กระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ สําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหใชหลักการจัด
สิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรูโดยใหเด็กไดเลน ไดสัมผัส และลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 
โดยผานกิจกรรมที่เปดกวางใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมตามความสนใจ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูตาม
ศักยภาพและตอบสนองความแตกตางของแตละคน จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 21) ไดกลาวถึงประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการ 
ดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  
ผานการคิด การใชภาษา การสังเกต การจําแนกและเปรียบเทียบ จํานวน มิติสัมพันธ (พื้นที่/ระยะ) 
และเวลา โดยผานการจัดประสบการณตามกิจกรรมประจําวัน  

การศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาชวงวัยที่สําคัญและจําเปนที่สดุในการพัฒนาสมองของมนุษย 
การสงเสริมพัฒนาการและการเตรยีมความพรอมในระดับน้ี จึงเปนรากฐานที่สาํคัญในการศึกษาระดับ
ที่สูงข้ึนตอไป ผลการวิจัยหลายประเทศช้ีวาการใชจายของรัฐเพื่อการศึกษาปฐมวัยเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนตอประเทศโดยรวมสูงที่สุด และเด็กที่ไดรับการเตรียมความพรอมในระดับปฐมวัยจะมี
ความพรอมในการเรียนในโรงเรียนระดับสูงข้ึนมากกวาเด็กที่ไมไดรับการเตรียมความพรอม  
การกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการแกปญหา เพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาน้ันจําเปนที่จะตอง
มีการเตรียมความพรอม ซึ่งในการที่จะบรรลุเปาหมายตองอาศัยกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปญหา
โดยทกุสวนทุกหนวยงานตองชวยกันดําเนินการ รวมทั้งทุกโรงเรียนที่มีอยูในอําเภอในประเทศไทย  
แตเทาที่พบจะมีเปาหมายหลักๆ คือ การพัฒนาทางปญญาควบคูกับการพัฒนาจิตใจ ซึ่งในสังคม
ปจจุบันตองการคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนอันดับแรกและตามมาดวยความเกง (UNESCO,1996: 
151 และวิทยากร เชียงกูล, 2550: 35) และจากการศึกษาคนควาปรากฏวา มีผูศึกษาวิจัยการศึกษา
ปฐมวัยอยูเพียงจํานวนหน่ึง ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยตอประเทศตอไป  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน และศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธใน
การจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เปนการเฉพาะก็นาจะไดขอมูลสารสนเทศ ประกอบการ
ดําเนินการของโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนตอระดับคุณภาพของนักเรียน และนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และยังเปนขอมูลใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางการ
วางแผน ปรับปรุงพัฒนาที่จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย 
 2. เพื่อศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 
 3. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและเปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ

คุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี กลยุทธในการจัดการ

เรียนรู ซึ่งประกอบดวย 7 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) กลยุทธการใช
การเลนเพื่อการเรียนรู 3) กลยุทธการใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 4) กลยุทธการนํา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการศึกษาเรยีนรู 5) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียน
แหงการเรียนรู 6) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู 7) กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาเรียนรู และคุณภาพนักเรยีนที่กําหนดไวในหลักสตูรมาตรฐานคุณภาพนักเรยีน
ทั้งประกันคุณภาพภายในและภายนอก ครอบคลุมเน้ือหา ดังน้ี 1) จุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 2) มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.  ขอบเขตดานสถานท่ี ไดแกโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

2. ขอบเขตดานวิธีการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) 

3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ และบุคลากรในโรงเรียน
อนุบาลประจําเขตอําเภอ พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบดวย 
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 
1. กลยุทธการจัดการเรยีนรู หมายถึง หมายถึง กรอบและวิธีการหรือแนวทางการดําเนินการ

ของโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและมีพัฒนาการและความรูความสามารถทักษะ 
การเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวไดดีย่ิงข้ึน และสามารถนําไปใชในชีวิประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในดําเนินการในการบริหารจัดการ แนวคิด หลักการ 7 กลยุทธ ดังน้ี 1) การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 2) การใชการเลนเพื่อการเรียนรู 3) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 4) การนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจดัการศึกษาเรยีนรู 5) การพัฒนาโรงเรยีนใหเปนโรงเรียน
แหงการเรียนรู 6) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู 7) การพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเรียนรู  
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บทนํา 
กระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ สําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหใชหลักการจัด
สิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการเรียนรูโดยใหเด็กไดเลน ไดสัมผัส และลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 
โดยผานกิจกรรมที่เปดกวางใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมตามความสนใจ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูตาม
ศักยภาพและตอบสนองความแตกตางของแตละคน จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 21) ไดกลาวถึงประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการ 
ดานสติปญญา เปนการสนับสนุนใหเด็กไดรับรูเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  
ผานการคิด การใชภาษา การสังเกต การจําแนกและเปรียบเทียบ จํานวน มิติสัมพันธ (พื้นที่/ระยะ) 
และเวลา โดยผานการจัดประสบการณตามกิจกรรมประจําวัน  

การศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาชวงวัยที่สําคัญและจําเปนที่สดุในการพัฒนาสมองของมนุษย 
การสงเสริมพัฒนาการและการเตรยีมความพรอมในระดับน้ี จึงเปนรากฐานที่สาํคัญในการศึกษาระดับ
ที่สูงข้ึนตอไป ผลการวิจัยหลายประเทศช้ีวาการใชจายของรัฐเพื่อการศึกษาปฐมวัยเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนตอประเทศโดยรวมสูงที่สุด และเด็กที่ไดรับการเตรียมความพรอมในระดับปฐมวัยจะมี
ความพรอมในการเรียนในโรงเรียนระดับสูงข้ึนมากกวาเด็กที่ไมไดรับการเตรียมความพรอม  
การกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรในการแกปญหา เพื่อใหเกิดคุณภาพทางการศึกษาน้ันจําเปนที่จะตอง
มีการเตรียมความพรอม ซึ่งในการที่จะบรรลุเปาหมายตองอาศัยกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปญหา
โดยทุกสวนทุกหนวยงานตองชวยกันดําเนินการ รวมทั้งทุกโรงเรียนที่มีอยูในอําเภอในประเทศไทย  
แตเทาที่พบจะมีเปาหมายหลักๆ คือ การพัฒนาทางปญญาควบคูกับการพัฒนาจิตใจ ซึ่งในสังคม
ปจจุบันตองการคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนอันดับแรกและตามมาดวยความเกง (UNESCO,1996: 
151 และวิทยากร เชียงกูล, 2550: 35) และจากการศึกษาคนควาปรากฏวา มีผูศึกษาวิจัยการศึกษา
ปฐมวัยอยูเพียงจํานวนหน่ึง ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยตอประเทศตอไป  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน และศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธใน
การจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เปนการเฉพาะก็นาจะไดขอมูลสารสนเทศ ประกอบการ
ดําเนินการของโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนตอระดับคุณภาพของนักเรียน และนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และยังเปนขอมูลใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางการ
วางแผน ปรับปรุงพัฒนาที่จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาปฐมวัยตอไป 
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2. โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ หมายถึง โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปนสถานศึกษา
แกเด็กที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะรับเด็กเขาศึกษาต้ังแตอายุ 3-6 ป โดยสงเสริมความพรอม
ทางดานวิชาการ และมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ควบคูกันไป  
เพื่อเตรียมตัวกอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไป 

3. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรยีนศูนย
เด็กปฐมวัยตนแบบ ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 เปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงานใหบริการของวิชาการ 
เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม มีหนาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยจะเนนการพัฒนาเด็กโดยองครวม สงเสริมเด็กทุกประเภท 

4. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือก 
เมื่อปงบประมาณ 2550 ใหเปนโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงานใหบริการของวิชาการ  
เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม มีหนาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยจะเนนการพัฒนาเด็กโดยองครวม สงเสริมเด็กทุกประเภท 

5. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ และโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขายประจํา
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา หมายถึง โรงเรียนอนุบาลประจํา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเด็กนักเรียนอยูในการดูแลของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 36 โรงเรียน 

6. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มีประสบการณเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมผูทรงคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
สถานศึกษา ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป 

7. บุคลากรของโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ ครู และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา  

8. คุณภาพนักเรียน หมายถึง คุณภาพนักเรียนปฐมวัยที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หลักสูตร แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการประเมินภายในและภายนอก ครอบคลุม
คุณภาพพัฒนาการทั้งสี่ดาน ดังน้ี 1) รางกาย 2) อารมณ-จิตใจ 3) สังคม 4) สติปญญา 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย 
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับสภาพปญหา แนวทางใน

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวคิดการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยเพื่อนํามา
กําหนดกรอบสาระกลยุทธ โดยผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ โดยศึกษาวิเคราะห 
สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 

 2. ดําเนินการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 3. เมื่อสังเคราะหขอมูล แลวนํามาประมวลสรุปกรอบกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผล
ตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 

 
ระยะท่ี 2 ศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนหัวหนากลุม

สาระทั้ง 8 กลุม ในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 288 คน  
กลุมตัวอยางใชตารางกลุมตัวอยางของเครซีม่อรแกน ไดกลุมตัวอยางจริงทั้งสิ้น 176 คน จากโรงเรียน
ที่สุมอยางงายมา 22 โรงเรียน 

 2. การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือจากกลยุทธทั้ง 7 กลยุทธและจากคุณภาพ
นักเรียนทั้ง 4 ดานตามที่กําหนดไว เปนลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยตรวจคุณภาพ
ดานความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยดําเนินการสรางเครื่องมือ ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม
ประเมินความสอดคลองระหวาง 

 กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจํา
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและ
การศึกษาเรียนรู จํานวน 5 คน ตรวจสอบและประเมินความสอดคลองของเน้ือหาสาระ 

กลยุทธการจัดการเรียนการสอน 
1. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2. การใชการเลนเพื่อการเรียนรู  
3. การใชแหลงวิทยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู  
4. การนําหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 การจัดการศึกษาเรียนรู 
5. การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู  
6. การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู  
7. การพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู 

คุณภาพนักเรียนปฐมวัย 
1. พัฒนาการดานรางกาย 
2. พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 
3. พัฒนาการดานสังคม 
4. พัฒนาการดานสติปญญา 
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2. โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ หมายถึง โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปนสถานศึกษา
แกเด็กที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะรับเด็กเขาศึกษาต้ังแตอายุ 3-6 ป โดยสงเสริมความพรอม
ทางดานวิชาการ และมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ควบคูกันไป  
เพื่อเตรียมตัวกอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอไป 

3. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรยีนศูนย
เด็กปฐมวัยตนแบบ ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 เปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงานใหบริการของวิชาการ 
เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม มีหนาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยจะเนนการพัฒนาเด็กโดยองครวม สงเสริมเด็กทุกประเภท 

4. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือก 
เมื่อปงบประมาณ 2550 ใหเปนโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขาย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนแหลงเรียนรูและศูนยประสานงานใหบริการของวิชาการ  
เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม มีหนาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยจะเนนการพัฒนาเด็กโดยองครวม สงเสริมเด็กทุกประเภท 

5. โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ และโรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบเครือขายประจํา
อําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา หมายถึง โรงเรียนอนุบาลประจํา 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเด็กนักเรียนอยูในการดูแลของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 36 โรงเรียน 

6. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มีประสบการณเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมผูทรงคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใน
สถานศึกษา ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป 

7. บุคลากรของโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ ครู และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา  

8. คุณภาพนักเรียน หมายถึง คุณภาพนักเรียนปฐมวัยที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หลักสูตร แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการประเมินภายในและภายนอก ครอบคลุม
คุณภาพพัฒนาการทั้งสี่ดาน ดังน้ี 1) รางกาย 2) อารมณ-จิตใจ 3) สังคม 4) สติปญญา 
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 3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยนําผลการวิเคราะห
ขอคําถามที่ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และผานตามเกณฑมาปรับปรุงเน้ือหาสาระ และนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง โดย
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการใน
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 6 คน หัวหนากลุมสาระ 6 และครู 6 คน 
จํานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 6 คน รวม 36 คน แลวหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช 
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 

ระยะท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรียนรู 
ท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

สรางแบบประเมินความเหมาะสม (Suitability) ความเปนไปได (Possibility Standard) 
ของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย โดยผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน 
เพื่อเปนการยืนยันคุณภาพของกลยุทธอีกครั้งหน่ึง  

 

สรุปผลการวิจัย  
1. กลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย มี 7 กลยุทธ คือ (1) การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใชการเลนเพื่อการเรียนรู (3) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 
(4) การนําหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการศึกษาเรียนรู (5) การพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (6) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (7) การพัฒนาผูปกครอง
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

2. กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย  มี 4 กลยุทธ  คือ  
(1) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (2) การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (3) การใช
การเลนเพื่อการเรียนรู (4) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู ปรากฏดังตาราง 1 ถึง 2 
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ตาราง 1  ผลองคประกอบกลยุทธการจดัการเรยีนรูทีส่งผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยจําแนกตาม 
  คุณภาพโดยรวมและโดยรายดานของนักเรียน 
 

คุณภาพนักเรียน กลยุทธท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียน R2 

1. คุณภาพนักเรียน
โดยรวม (Y) 

(1) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (X6) 
(2) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 
(3) กลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรู (X2) 
(4) กลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถิ่นเพื่อการเรียนรู (X3) 

0.637 

2. คุณภาพ 
ดานรางกาย (Y1) 

(1) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (X6) 
(2) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 
(3) กลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรู (X2) 

0.450 

3. คุณภาพ 
ดานอารมณ-จิตใจ (Y2) 

(1) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (X6) 
(2) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 
(3) กลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรู (X2) 

0.609 

4. คุณภาพ 
ดานสังคม (Y3) 

(1) กลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรู (X2) 
(2) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (X6) 
(3) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 

0.541 

5. คุณภาพ 
ดานสติปญญา (Y4) 

(1) กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 
(2) กลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถิ่นเพื่อการเรียนรู (X3) 
(3) กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู (X7) 

0.449 

 
จากตาราง 1 มีกลยุทธทีส่งผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโดยรวม คือ กลยุทธการพัฒนา

สมองเพื่อการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู กลยุทธการเลนเพื่อ
การเรียนรู กลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถ่ินเพือ่การเรยีนรู ตามลําดับ ทําใหมีคาสหสัมพันธพหุคูณ
เปน 0.637 จากน้ันกลยุทธที่สามารถพยากรณตามมาไดแก กลยุทธสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย
ดานรางกาย กลยุทธสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยดานอารมณ-จิตใจ กลยุทธสงผลตอคุณภาพ
นักเรียนปฐมวัยดานสังคม กลยุทธสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยดานสติปญญา คาสหสัมพันธ
พหุคูณเปน 0.450, 0.609, 0.541 และ 0.449 ตามลําดับ 
 
ตาราง 2 การพยากรณกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย 
 

กลยุทธการจัดการเรียนรู B β t sig 

 กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (X6) 
 กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (X5) 
 กลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรู (X2) 
 กลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถ่ินเพื่อการเรียนรู (X3) 

0.183 
0.228 
0.185 
0.127 

0.263 
0.268 
0.216 
0.165 

3.494** 
3.587** 
2.947** 
2.470** 

0.001 
0.001 
0.004 
0.014 

**p ≤ 0.01 
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 3. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยนําผลการวิเคราะห
ขอคําถามที่ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ และผานตามเกณฑมาปรับปรุงเน้ือหาสาระ และนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อนําไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง โดย
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการใน
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 6 คน หัวหนากลุมสาระ 6 และครู 6 คน 
จํานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 6 คน รวม 36 คน แลวหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช 
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) 

ระยะท่ี 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรียนรู 
ท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา 

สรางแบบประเมินความเหมาะสม (Suitability) ความเปนไปได (Possibility Standard) 
ของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย โดยผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน 
เพื่อเปนการยืนยันคุณภาพของกลยุทธอีกครั้งหน่ึง  

 

สรุปผลการวิจัย  
1. กลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย มี 7 กลยุทธ คือ (1) การสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใชการเลนเพื่อการเรียนรู (3) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 
(4) การนําหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการศึกษาเรียนรู (5) การพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (6) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (7) การพัฒนาผูปกครอง
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

2. กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย  มี 4 กลยุทธ  คือ  
(1) การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู (2) การพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู (3) การใช
การเลนเพื่อการเรียนรู (4) การใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู ปรากฏดังตาราง 1 ถึง 2 
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สมการพยากรณ 
Y = 1.373+ 0.228 X5 + 0.185 X2 + 0.183 X6 + 0.127 X3  
จากตาราง 2 สามารถทํานายหรืออธิบายคุณภาพนักเรียนไดรอยละ 63.70 คือกลยุทธกล

ยุทธการพัฒนาสมองเพือ่การเรยีนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรยีนแหงการเรียนรู กลยุทธ
การเลนเพื่อการเรียนรู และกลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถ่ินเพื่อการเรียนรู นอกจากน้ีมี 3 กลยุทธ
ไมสงผลตอคุณภาพนักเรียนแตอยางใด ไดแก 1) กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) กลยุทธ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการพัฒนา
ผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไดของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนปฐมวัย ปรากฏดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเปนไปได ในการ 
ปฏิบัติจริงของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกเปน
รายดาน 

 

รายละเอียดกลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  .D.S  X  .D.S  
1. กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.76 0.33 4.65 0.43 

2. กลยุทธการใชการเลนเพื่อการเรียนรู 4.92 0.08 4.85 0.18 

3. กลยุทธการใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 4.76 0.28 4.52 0.42 

4. กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช 
ในการจัดการศึกษาเรียนรู 

4.74 0.47 4.50 0.48 

5. กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู 4.88 0.17 4.57 0.55 

6. กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู 4.85 0.24 4.53 0.40 

7. กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมสีวนรวมในการจัด
การศึกษาเรียนรู 

4.84 0.24 4.55 0.47 

รวม 4.82 0.15 4.60 0.27 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินกลยุทธของผูทรงคุณวุฒิปรากฏวา กลยุทธที่พัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
กลยุทธในการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 7 กลยุทธ ดานความเหมาะสม 
อยูในระดับมากที่สุด  

(  = 4.84) และความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.60) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
กลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีขอคนพบที่นาสนใจ ควรนํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษากลยุทธในการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนปฐมวัย ปรากฏวา กลยุทธที่
หามาได 7 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ กลยุทธการใชการเลนเพื่อ 
การเรียนรู กลยุทธการใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู กลยุทธการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงมาใชการจดัการศึกษาเรียนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการ
เรียนรู กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการเรียนรู 
โดยทั้ง 7 กลยุทธน้ีเปนกลยุทธที่สอนแบบการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญเปนสวนใหญ ซึ่งเปนไปตาม
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวนโยบายของรัฐและตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับงานวิจัยของ
ทิศนา แขมมณี (2551) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ศาสตรการสอน  

 องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ พบวาองคความรูที่เปน
พื้นฐานสําคัญสําหรับการวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน ไดแก วิวัฒนาการของแนวคิดที่
เกี่ยวกับการสอน บริบทการสอนปรัชญาการศึกษา ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
และการสอนต้ังแตอดีตมาจนปจจุบัน ทั้งที่เปนสากลและที่เปนของไทย ประมวลระบบ รูปแบบ 
การสอนและวิธีการสอนที่หลากหลายรวมทั้งเทคนิคและทักษะการสอนนวัตกรรม และงานวิจัย
ทางการสอน ผลการวิจยัในครั้งน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของคนึง สายแกว (2557) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1: จากขอเสนอเชิงนโยบายสู
การปฏิบัติ ดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาการบริหารจัดการ ศึกษาปฐมวัย
สวนใหญมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย และมีผลสะทอน การปฏิบัติเปนที่นาพอใจ 
ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุมและระดับสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของโชติ แยมแสง (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการดําเนินงานสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี พบวา สภาพการดําเนินงาน ดานวิชาการสวนมากใชหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และจากการประเมินพบวา กลยุทธการดําเนินงานสูความเปนเลิศน้ี สามารถ
นําไปใชไดกับสถานศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด 

 สามารถสรุปไดวาถาโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอสามารถดําเนินการไดตามกลยุทธ
ดังกลาว โดยเปนแนวทางในการดําเนินการที่จะทําใหมีคุณภาพการจัดการศึกษาไดพัฒนาอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.  จากผลการศึกษากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัย ปรากฏวา
จากผลการศึกษากลยุทธการจดัการเรียนการสอนทั้ง 7 กลยุทธ ปรากฏวา กลยุทธดังกลาวสงผลตอ
คุณภาพนักเรียนเพียง 4 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู 2) กลยุทธการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู 3) กลยุทธการใชการเลนเพื่อการเรียนรู และ 4) กลยุทธการ
ใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู ซึ่งสามารถอธิบายหรือทํานายคุณภาพนักเรียนไดรอยละ 
63.70 นับวาเปนกลยุทธหลักที่สําคัญที่นักเรียนจะไดนํามาใชในการจัดการศึกษาเรียนรูใหแกนักเรียน 
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สมการพยากรณ 
Y = 1.373+ 0.228 X5 + 0.185 X2 + 0.183 X6 + 0.127 X3  
จากตาราง 2 สามารถทํานายหรืออธิบายคุณภาพนักเรียนไดรอยละ 63.70 คือกลยุทธกล

ยุทธการพัฒนาสมองเพือ่การเรยีนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรยีนแหงการเรียนรู กลยุทธ
การเลนเพื่อการเรียนรู และกลยุทธการใชแหลงวิทยากรทองถ่ินเพื่อการเรียนรู นอกจากน้ีมี 3 กลยุทธ
ไมสงผลตอคุณภาพนักเรียนแตอยางใด ไดแก 1) กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) กลยุทธ
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการพัฒนา
ผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู  

3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไดของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนปฐมวัย ปรากฏดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเปนไปได ในการ 
ปฏิบัติจริงของกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกเปน
รายดาน 

 

รายละเอียดกลยุทธ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  .D.S  X  .D.S  
1. กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.76 0.33 4.65 0.43 

2. กลยุทธการใชการเลนเพื่อการเรียนรู 4.92 0.08 4.85 0.18 

3. กลยุทธการใชแหลงวิทยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู 4.76 0.28 4.52 0.42 

4. กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช 
ในการจัดการศึกษาเรียนรู 

4.74 0.47 4.50 0.48 

5. กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู 4.88 0.17 4.57 0.55 

6. กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู 4.85 0.24 4.53 0.40 

7. กลยุทธการพัฒนาผูปกครองใหมสีวนรวมในการจัด
การศึกษาเรียนรู 

4.84 0.24 4.55 0.47 

รวม 4.82 0.15 4.60 0.27 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินกลยุทธของผูทรงคุณวุฒิปรากฏวา กลยุทธที่พัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
กลยุทธในการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 7 กลยุทธ ดานความเหมาะสม 
อยูในระดับมากที่สุด  

(  = 4.84) และความเปนไปได อยูในระดับมากที่สุด (  = 4.60) 
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ซึ่งผลการวิจัยน้ีคลายคลึงและสอดคลองกับงานวิจัยของจิราภา บูรณะ, ชญาพิมพ อุสาโห (2556) ที่
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนที่เปนศูนยปฐมวัยตนแบบ สูความเปนเลิศในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1พบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนที่เปนศูนย
ปฐมวัยตนแบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก
ที่สุด ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ โชติ แยมแสง (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการดําเนินงานสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี พบวา สภาพการดําเนินงานดานวิชาการ
สวนมากใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการประเมินพบวา กลยุทธการดําเนินงานสู
ความเปนเลิศน้ี สามารถนําไปใชไดกับสถานศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด นอกจากน้ีผลการวิจัยสอดคลอง
กับ ธิดารัตน จันทะหิน (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ KID-D 
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กในกลุมทดลองมีคะแนนหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวาเด็กในกลุมควบคุม แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
KID-D สามารถเสริมสรางคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัยได 

3.  จากผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรียนรูที่
สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลยุทธอีก 3 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2) กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการ
พัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู มีสวนในการสงผลตอคุณภาพของนักเรียน
เน่ืองจากทั้ง 3 กลยุทธดังกลาวมีความสอดคลองสัมพันธกับ 4 กลยุทธคอนขางสูงจากการนํากลยุทธ
ดังกลาวไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จากผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของกล
ยุทธปรากฏวา มีความเหมาะสมและความเปนไปไดมากที่สุด ซึ่งนาจะยืนยันกลยุทธการจัดการเรียนรู
ที่เกิดผลดีกับนักเรียนปฐมวัย 

 จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู
เปนกลยุทธที่สําคัญย่ิง ถานักเรียนใชกลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรูและกลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อ
การเรียนรูจะสงผลตอกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ไดอยางดี  

 จากผลการประเมินผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมและไปไดอยางย่ิงที่จะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ของนักเรียน ซึ่งสามารถยืนยันไดวา  
ถาโรงเรียนนํากลยุทธไปใชทั้ง 4  

 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรยีนใหเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู กลยุทธการใชการเลนเพื่อการเรียนรู และ กลยุทธการใชแหลงวิทยากรใน
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรู โรงเรียนจะมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพที่ดีย่ิง 
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ขอเสนอแนะ  
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 โรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

และหนวยที่เกี่ยวของ ใชกลยุทธเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนปฐมวัยไดตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่กําหนด 

  1.2 สถานศึกษา ควรนํากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
อนุบาล เพื่อใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1.3 หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ ควรนํากลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปรับใหเหมาะสมกับ
สภาพปญหาและความตองการของแตละหนวยงาน 

 1.4 จัดใหมีการประชุม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการใหผูบริหารสถานศึกษา ครู 
หัวหนากลุมสาระ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียนใหมีความรูความเขาใจทั้ง 7 กลยุทธ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรศึกษาแตละกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน

อนุบาล เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่การศึกษาที่แตกตางกัน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความเมตตาจากทาน ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ และ อาจารย ดร.สมพร  
ชาลีเครอื กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหความรู ใหคําแนะนํา ช้ีแนะ ปรับปรุงแกไขจน
สามารถดําเนินงานวิจัยสําเร็จเรียบรอยเปนอยางดี ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา  
รองผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ ครู  
ทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาในการประเมินเครื่องมือในการวิจัย สัมภาษณ และตอบแบบสอบถาม 
อันเปนประโยชนตอการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี 
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คนึง สายแกว. (2557). การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 1. 

วารสารบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน. 
จิราภา บูรณะ, ชญาพิมพ อุสาโห. (2556). การบริหารโรงเรียนท่ีเปนศูนยปฐมวัยตนแบบ  

สูความเปนเลิศในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1.  
วารสารอเิลกทรอนิกสทางการศึกษา (Online Journal of Education). 
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ซึ่งผลการวิจัยน้ีคลายคลึงและสอดคลองกับงานวิจัยของจิราภา บูรณะ, ชญาพิมพ อุสาโห (2556) ที่
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารโรงเรียนที่เปนศูนยปฐมวัยตนแบบ สูความเปนเลิศในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1พบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนที่เปนศูนย
ปฐมวัยตนแบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก
ที่สุด ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ โชติ แยมแสง (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการดําเนินงานสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี พบวา สภาพการดําเนินงานดานวิชาการ
สวนมากใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการประเมินพบวา กลยุทธการดําเนินงานสู
ความเปนเลิศน้ี สามารถนําไปใชไดกับสถานศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด นอกจากน้ีผลการวิจัยสอดคลอง
กับ ธิดารัตน จันทะหิน (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ KID-D 
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กในกลุมทดลองมีคะแนนหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวาเด็กในกลุมควบคุม แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
KID-D สามารถเสริมสรางคุณลักษณะสังคหวัตถุสี่ของเด็กปฐมวัยได 

3.  จากผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธในการจัดการเรียนรูที่
สงผลตอคุณภาพนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา กลยุทธอีก 3 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2) กลยุทธการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษาเรียนรู และ 3) กลยุทธการ
พัฒนาผูปกครองใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเรียนรู มีสวนในการสงผลตอคุณภาพของนักเรียน
เน่ืองจากทั้ง 3 กลยุทธดังกลาวมีความสอดคลองสัมพันธกับ 4 กลยุทธคอนขางสูงจากการนํากลยุทธ
ดังกลาวไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จากผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของกล
ยุทธปรากฏวา มีความเหมาะสมและความเปนไปไดมากที่สุด ซึ่งนาจะยืนยันกลยุทธการจัดการเรียนรู
ที่เกิดผลดีกับนักเรียนปฐมวัย 

 จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู
เปนกลยุทธที่สําคัญย่ิง ถานักเรียนใชกลยุทธการเลนเพื่อการเรียนรูและกลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อ
การเรียนรูจะสงผลตอกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ไดอยางดี  

 จากผลการประเมินผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมและไปไดอยางย่ิงที่จะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ของนักเรียน ซึ่งสามารถยืนยันไดวา  
ถาโรงเรียนนํากลยุทธไปใชทั้ง 4  

 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู กลยุทธการพัฒนาโรงเรยีนใหเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู กลยุทธการใชการเลนเพื่อการเรียนรู และ กลยุทธการใชแหลงวิทยากรใน
ทองถ่ินเพื่อการเรียนรู โรงเรียนจะมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพที่ดีย่ิง 
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ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

ปรมาภรณ ออนนุม1 ลินดา นาคโปย2 นิตยา มั่นชํานาญ3
 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติของปจจัยดานผูบริหาร  
ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดาน
ชุมชนที่เกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2) ระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร  
ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และ 
ดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 4) ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 
317 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และคาถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 

1. ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ 
ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานชุมชน 
ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา และปจจัยดานผูปกครอง ตามลําดับ  

2. คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ  คือ  
ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานทักษะในการ
ทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดานความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ และดานทักษะในการแสวงหาความรู ตามลําดับ  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบรหิาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดานงบประมาณ 
ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธใน
ทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา ปจจัย
ดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 
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FACTORS AFFECTING STUDENT’S QUALITY OF PRIMARY SCHOOLS UNDER 
THE OFFICE OF CHACHOENGSAO EDUCATIONAL SERVICE-AREA 2 

 

Paramaporn Oonnum
1
 Linda Narkpoy

 2
 Nitaya Manchamnan

 3 

Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) the level of factors in the 

aspect of administrators, teachers, parents, budget, educational resources, curriculums, 
and communities related to learner quality in primary schools under the Office of 
Chachoengsao Educational Service Area 2, 2) the level of student’s quality in primary 
schools under the office of Chachoengsao Educational Service-Area 2, 3) study the 
relationship of the mention factors, 4) the factors affecting student’s quality standard 
of primary schools under the Office of Chachoengsao Educational Service-Area 2. The 
samples were comprised of 317 administrators and teachers under the Office of 
Chachoengsao Educational Service-Area 2. The tool used for data collection was a 
rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation, Person Product Moment Correlation, and multiple regression analysis.  

 The research results were as follows: 
 1) the factors affecting student’s quality of primary schools under the office 

Chachoengsao Educational Service-Area 2, as a whole, were at a high level ranking 
from high to low: administrator factor, curriculum factor, teacher factor, budget 
factor, community factor, educational resource factor, and parent factor respectively. 

 2) the student’s quality in primary schools under the Office of Chachoengsao 
Educational Service-Area 2, as a whole, was at a high level ranking from high to low: 
health and aesthetics, moral, ethics, and the desirable values, working skills and a 
good attitude for a good career, necessary knowledge and skills according to the 
curriculum, systematic thinking ability and skills for seeking knowledge respectively.  

 3) the relationship of the factors regarding administrators, teachers, parents, 
budget, educational resources, curriculums, and communities related to learner 
quality in primary schools under the Office of Chachoengsao Educational Service 
Area 2 was at a highly positive with the statistical significant of .05.  

 4) the factors of parents, teachers, educational resources, communities and 
curriculums affected the student’s quality in primary schools under the Office of 
Chachoengsao Educational Service-Area 2, with the .05 level of statistical significance. 
The five factors predicting the student’s quality in primary schools under the Office 
of Chachoengsao Educational Service Area 2 were at 59.70 percent 
 

Keyword: student’s quality, statistical significance, primary schools 
  
1Master of Education Program in Educational Administration Rajabhat Rajanagarindra University.  
2Rajabhat Rajanagarindra University. 
3School Director Sanamchaikhet. 
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และตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 
 
คําสําคัญ: คุณภาพผูเรียน, นัยสําคัญทางสถิติ, โรงเรียนประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร E-mail: radince_mean@hotmail.com 
2คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  
3ผูอํานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  

69

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

70 
 

1. บทนํา  
 การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 มีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุขน่ันเอง ในการจัดการศึกษา
จะมุงพัฒนาที่ ตัวของผู เรียนเปนหลัก ผู เรียนตองมีคุณภาพตองไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม  
จากคุณลักษณะดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดานผูเรียนไว 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงช้ี เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการควบคุม
คุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป ดังน้ันสถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี
คุณภาพ โดยการพัฒนาใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูนํา 
บุคลากร การบริหารจัดการ ตลอดจนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนปจจัยที่นําไปสูการ
ทําใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยกระบวนการจัดการทางดานวิชาการ การเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ที่ชวย
สงเสริมพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน 

 สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาก 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ัน ป.6 ในปที่ผานมา ซึ่งผลการสอบสวนใหญ 
ไมถึงรอยละ 50 ขอมูลเหลาน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนได เพราะผลการทดสอบ
ดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการศึกษากอนหนาน้ี อีกทั้งยังขาดแคลนอัตราครูในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน 
มีงบประมาณจํากัด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอรายไดของผูปกครอง  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อให
ทราบเปนปจจัยและเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติของปจจัยดานผูบริหาร  ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง  

ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร  ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง  
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

4) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,826 คน 
  2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 317 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
1) ตัวแปรตน ประกอบดวยปจจัย 7 ดาน คือ 

(1)  ปจจัยดานผูบริหาร  
(2)  ปจจัยดานครูผูสอน 
(3)  ปจจัยดานผูปกครอง  
(4)  ปจจัยดานงบประมาณ 
(5)  ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา 
(6)  ปจจัยดานหลักสูตร 
(7)  ปจจัยดานชุมชน 

2) ตัวแปรตาม ประกอบดวยคุณภาพผูเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จําแนกเปน 6 ดาน คือ 

(1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
(2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
(3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู 
(4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
(5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
(6) ดานทักษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 ปจจัย หมายถึง มูลเหตุ สาเหตุ หรือสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลหรือผลกระทบโดยตรงตอ

คุณภาพผูเรียนของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ในการศึกษาวิจัยน้ีประกอบดวยปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 7 ดาน 
คือ 

 1) ปจจัยดานผูบริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน มีบทบาทในการ
บริหารจัดการ มีภาวะผูนํา การตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล ความมีมนุษยสัมพันธ วิสัยทัศนใน
การบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  

 2) ปจจัยดานครูผูสอน หมายถึง การเตรียมการสอนของครู คุณวุฒิของครู การพัฒนา
ตนเองของคร ูปจจัยในการปฏิบติังานของครู ความตองการในการปฏิบัติงานของคร ูความสามารถใน
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1. บทนํา  
 การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 มีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุขน่ันเอง ในการจัดการศึกษา
จะมุงพัฒนาที่ ตัวของผู เรียนเปนหลัก ผู เรียนตองมีคุณภาพตองไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม  
จากคุณลักษณะดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดานผูเรียนไว 6 มาตรฐาน 26 ตัวบงช้ี เพื่อใหโรงเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการควบคุม
คุณภาพการศึกษาใหกาวหนาตอไป ดังน้ันสถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมี
คุณภาพ โดยการพัฒนาใหสถานศึกษาดีและมีคุณภาพตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของผูนํา 
บุคลากร การบริหารจัดการ ตลอดจนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเปนปจจัยที่นําไปสูการ
ทําใหผูเรียนมีคุณภาพ โดยกระบวนการจัดการทางดานวิชาการ การเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ที่ชวย
สงเสริมพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน 

 สภาพปจจุบันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาก 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ช้ัน ป.6 ในปที่ผานมา ซึ่งผลการสอบสวนใหญ 
ไมถึงรอยละ 50 ขอมูลเหลาน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนได เพราะผลการทดสอบ
ดังกลาวเปนผลมาจากการจัดการศึกษากอนหนาน้ี อีกทั้งยังขาดแคลนอัตราครูในระดับการศึกษา 
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน 
มีงบประมาณจํากัด ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอรายไดของผูปกครอง  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อให
ทราบเปนปจจัยและเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติของปจจัยดานผูบริหาร  ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง  

ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร  ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง  
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

4) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
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การสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตางๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเปนที่ยอมรับของสังคม 

 3) ปจจัยดานผูปกครอง หมายถึง บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
การเอาใจใส บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สภาพการสนับสนุนของ
ผูปกครอง ภูมิหลังทางครอบครัวของผูเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

 4) ปจจัยดานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการจัดการดานการเงินของโรงเรียน  
การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความคลองตัวโปรงใส 
ตรวจสอบได การดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงินทัง้รายรับและการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษา
ของโรงเรียน ใชหลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียน เพื่อเปนการพัฒนางานในดานตางๆ ของ
โรงเรียน 

 5) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดการศึกษา ความพรอมของอาคารสถานที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา แหลงทรัพยากรทางการศึกษา และแนวทางการแกไขปญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 6) ปจจัยดานหลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณการเรียนของโรงเรียน เพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณทั้งในและนอกหองเรียนซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน  
มีการพัฒนาหลักสูตรและลักษณะหลักสูตรที่ ดี เชน การจัดการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ  
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ให
ผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว  

 7) ปจจัยดานชุมชน หมายถึง บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัด
การศึกษา และพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียน 

4.2  คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมรอบดานตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดมาจากเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในดานตางๆ คือ 

 1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ มีนํ้าหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดใหโทษ เห็นคุณคาในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น เห็นคุณคาในศิลปะ 
สรางผลงานดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป กีฬา นันทนาการตามจินตนาการได  

 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน
ในดานการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเอื้ออาทร
ตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  
มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมีนิสัย
รักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว มีทักษะใน
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การอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถาม คนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

 4) ดานความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ หมายถึง ผูเรียนใชเหตุและผลในการ
อางอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
ผลงาน กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

 5) ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนใน 
ดานการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 6) ดานทกัษะในการทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูเรียนในดานการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางาน มีการตรวจสอบทบทวน 
การทํางานเปนระยะๆ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
สามารถทํางานเปนหมูคณะได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
5.1 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังเคราะหจากงานวิจัยของ 

วรวิทย เกตุบรรลุ (2543, หนา 17-25), ไพรัช มณีโชติ (2544, หนา 12-15),พรทิพย สระบงกช 
(2544, หนา 20-23), กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 10-15), ศุภร เยาวรักษ (2546, หนา 15), 
เฉลิมพล มุมาลี (2547, หนา 21), นงลักษณ สุคําภา (2547, หนา 25-26), พัชรินทร วงคจันทร 
(2547, บทคัดยอ), ประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554, หนา 28-36) ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิด
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในการวิจัยครั้งน้ี  

5.2 ดานคุณภาพผูเรียน ศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน, 2554, หนา 17-140) ประกอบดวย 6 ดาน  

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,826 คน 
2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2559 กําหนดขนาด 
กลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609) ได 
กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 
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การสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตางๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเปนที่ยอมรับของสังคม 

 3) ปจจัยดานผูปกครอง หมายถึง บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู
การเอาใจใส บทบาทของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สภาพการสนับสนุนของ
ผูปกครอง ภูมิหลังทางครอบครัวของผูเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 

 4) ปจจัยดานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการจัดการดานการเงินของโรงเรียน  
การจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความคลองตัวโปรงใส 
ตรวจสอบได การดําเนินงานเกี่ยวกับดานการเงินทัง้รายรับและการนําเงินไปใชจายในระบบการศึกษา
ของโรงเรียน ใชหลักในการบริหารงบประมาณโรงเรียน เพื่อเปนการพัฒนางานในดานตางๆ ของ
โรงเรียน 

 5) ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง สื่อ วัสดุ อุปกรณ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีตางๆที่ใชในการจัดการศึกษา ความพรอมของอาคารสถานที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา แหลงทรัพยากรทางการศึกษา และแนวทางการแกไขปญหาการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา 

 6) ปจจัยดานหลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณการเรียนของโรงเรียน เพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณทั้งในและนอกหองเรียนซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม โครงการหรือแผน  
มีการพัฒนาหลักสูตรและลักษณะหลักสูตรที่ ดี เชน การจัดการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ  
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร การประเมินการใชหลักสูตร ให
ผูเรียนไดพัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุงหมายที่ไดกําหนดไว  

 7) ปจจัยดานชุมชน หมายถึง บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการจัด
การศึกษา และพัฒนาดานการศึกษาของโรงเรียน 

4.2  คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมรอบดานตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดมาจากเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในดานตางๆ คือ 

 1) ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ มีนํ้าหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รูจักปองกันและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดใหโทษ เห็นคุณคาในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น เห็นคุณคาในศิลปะ 
สรางผลงานดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป กีฬา นันทนาการตามจินตนาการได  

 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียน
ในดานการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความเอื้ออาทร
ตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง  
มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 3) ดานทักษะในการแสวงหาความรู หมายถึง คุณลักษณะของผูเรียนในดานการมีนิสัย
รักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว มีทักษะใน
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6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจ

รายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Best and Kahn, 1993, p.246)  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best and Kahn, 
1993, p.246)  

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

2) ทําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เพื่อใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับ
ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง 

3) สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางไปพรอมกับหนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ  
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยูบริเวณใกลเคียง 
สําหรับสถานศึกษาที่อยูไกลน้ันผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  

4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สําหรับ
สถานศึกษาที่สงแบบสอบถามคืนทางไปรษณียภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 3 สัปดาห 

5) ในกรณีที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางแลวไมไดรับคืน ผูวิจัยจะไปติดตามรับ
แบบสอบถามดวยตนเอง 

6.4 การวิเคราะหขอมูล 
1) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยใชคาความถ่ีและรอยละ  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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2) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง  
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหา
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment correlation coeffcient) 
และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ  

3) การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดาน
งบประมาณ ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา และปจจัยดานผูปกครอง ตามลําดับ  

7.2 ตอนที่ 3 คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการศึกษาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานสุขภาวะและสุนทรียภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดานทักษะในการ
ทํางานและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ดานความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดานความสามารถ
ในการคิดอยางเปนระบบ และดานทักษะในการแสวงหาความรู ตามลําดับ  

7.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

7.4 ผลการศึกษาสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อหาตัวแปรพยากรณ ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัย
ดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สงผลตอ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .772  
โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .597 น่ันคือ ปจจัยทั้ง 5 ดาน สามารถรวมกัน
พยากรณคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรอยละ 59.70 เรียงลําดับอํานาจพยากรณจากมากไปหานอย คือ 
ดานผูปกครอง มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .251 ดานครูผูสอน มีคาสัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณเทากับ .205 ดานทรัพยากรทางการศึกษา มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .156 
ดานชุมชน มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .119 ดานหลักสูตร มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ
เทากับ .115 
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6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจ

รายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท 
(Best and Kahn, 1993, p.246)  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best and Kahn, 
1993, p.246)  

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) บันทึกเสนอใหสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

2) ทําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 เพื่อใหความเห็นชอบ แลวนําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับ
ขาราชการครูของโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง 

3) สงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางไปพรอมกับหนังสือที่ผานการพิจารณาเห็นชอบ  
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสงดวยตนเองเฉพาะสถานศึกษาที่อยูบริเวณใกลเคียง 
สําหรับสถานศึกษาที่อยูไกลน้ันผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย  

4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สําหรับ
สถานศึกษาที่สงแบบสอบถามคืนทางไปรษณียภายหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 3 สัปดาห 

5) ในกรณีที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางแลวไมไดรับคืน ผูวิจัยจะไปติดตามรับ
แบบสอบถามดวยตนเอง 

6.4 การวิเคราะหขอมูล 
1) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยใชคาความถ่ีและรอยละ  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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สวนปจจัยดานผูบริหารและดานงบประมาณ ไมสามารถพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตอยางใด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี  
8.1 จากผลการศึกษาระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดาน

งบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ สมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับ งานวิจัยของประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554,  
หนา 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  

8.2 จากผลการศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรัตน สุพรรณอวม (2543, หนา 116) ไดทําการวิจัยเรื่อง  
การดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาพรวม ทั้ง 9 มาตรฐาน อยูในระดับคุณภาพ 3 (คุณภาพนาพอใจข้ันสูง) โดยอยูใน
ระดับนาพอใจข้ันสูง 8 มาตรฐาน และนาพอใจคอนขางสูง 1 มาตรฐาน  

8.3 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง  740.xyr  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง

กับงานวิจัยของสุภชัย ไพโรจน (2547, หนา 120) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทรัพยากร
ทางการบริหารกับคุณภาพผูเรียนชวงช้ันที่ 1 และ2 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพผูเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

8.4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากปจจัยทั้ง 7 ดาน ซึ่งนํามาพยากรณ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยภาพรวมสามารถพยากรณได 5 ดาน ตามลําดับ คือ ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัย 
ดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานหลักสูตร สวนปจจัยที่
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ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา มี 2 ดาน คือ ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานงบประมาณ  

1) ปจจัยดานผูบริหาร ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับงานวิจัยของพเยาว อนันตรสุชาติ 
(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา  
1) ผูบริหารโรงเรียน มีปญหาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการ
นักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานที่ และการบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และโดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารที่มี
อายุและประสบการณตางกัน มีปญหาการบริหารงานแตละดานแตกตางกัน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 3) ผูบริหาร ไดเสนอแนะแนวทางสําคัญเพื่อแกไขปญหาการบริหารงาน
แตละดานของโรงเรียนดังน้ี บางโรงเรียนไมมีผูบริหารเพราะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จัดอบรมครู 
เฉพาะรายวิชา สําหรับการบริหารงานวิชาการ คํานึงถึงความจําเปนในการโอนยายครู สําหรับการ
บริหารงานบุคคล จัดประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนจัดใหมี
เจาหนาที่ธุรการ สําหรับการบริหารงานธุรการ การจัดสรรงบประมาณกอสราง ควรคํานึงถึงความ
จําเปนของโรงเรียน และควรจัดทําขาวสารโรงเรียน เพื่อการประชาสัมพันธกับชุมชน  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารโรงเรียนมีภาระงานมาก ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน ทําใหการดูแลเอาใจใสเรื่องการจดัการเรยีนการสอนของครลูดลงไปบาง แตครูก็ปฏิบัติหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มกําลังความสามารถ และบางโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังขาดผูบริหารแตครูผูสอนก็ปฏิบัติ
หนาที่ปกติ ทําใหเกิดประสิทธิผลและคุณภาพตอผูเรียน แตทั้งน้ีโรงเรียนยังจําเปนตองมีผูบริหารมา
คอยดูแลและปฏิบัติหนาที่เชนเคย  

2) ปจจัยดานงบประมาณ ไมสงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา  
ฆองเสนาะ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาของโรงเรียนเล็ก ผลการวิจัย
พบวา 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัวที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
เน่ืองจาก ปญหานักเรียนออกกลางคัน และการเลือกทํางานหลงัจบ การศึกษาภาคบังคับ สงผลทําให
ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน คาใชจายนักเรียนตอหัวสูงข้ึน  
2) เน่ืองจากโรงเรียนแตละแหงไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล 
โดยคิดเปนเปนรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกลาวสงผลใหโรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนนอยอยูในสถานะที่เสียเปรียบ  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนบางโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนโรงเรียนขนาดเล็กและไดเงินงบประมาณนอย สงผลใหโรงเรียน
ขาดทั้งอุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง 
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สวนปจจัยดานผูบริหารและดานงบประมาณ ไมสามารถพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แตอยางใด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี  
8.1 จากผลการศึกษาระดับปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง ดาน

งบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ สมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับ งานวิจัยของประวิตา มีเปยมสมบูรณ (2554,  
หนา 93) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพของผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปจจัยของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับมาตรฐานคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  

8.2 จากผลการศึกษาระดับคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกรัตน สุพรรณอวม (2543, หนา 116) ไดทําการวิจัยเรื่อง  
การดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาพรวม ทั้ง 9 มาตรฐาน อยูในระดับคุณภาพ 3 (คุณภาพนาพอใจข้ันสูง) โดยอยูใน
ระดับนาพอใจข้ันสูง 8 มาตรฐาน และนาพอใจคอนขางสูง 1 มาตรฐาน  

8.3 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง 
ดานงบประมาณ ดานทรัพยากรทางการศึกษา ดานหลักสูตร และดานชุมชนกับคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับสูง  740.xyr  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง

กับงานวิจัยของสุภชัย ไพโรจน (2547, หนา 120) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทรัพยากร
ทางการบริหารกับคุณภาพผูเรียนชวงช้ันที่ 1 และ2 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพผูเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

8.4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จากปจจัยทั้ง 7 ดาน ซึ่งนํามาพยากรณ
คุณภาพผูเรียนของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยภาพรวมสามารถพยากรณได 5 ดาน ตามลําดับ คือ ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัย 
ดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทางการศึกษา ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานหลักสูตร สวนปจจัยที่
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทาง

การศึกษา ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังน้ันทาง
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ควรเสริมสรางและพัฒนา ใหมีความเขมแข็งข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริ งของปจจัยดานผูบริหาร และปจจัย 

ดานงบประมาณ ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อนําขอคนพบที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผูปกครอง ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานทรัพยากรทาง

การศึกษา ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานหลักสูตร สามารถรวมกันพยากรณคุณภาพผูเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังน้ันทาง
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ควรเสริมสรางและพัฒนา ใหมีความเขมแข็งข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริ งของปจจัยดานผูบริหาร และปจจัย 

ดานงบประมาณ ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อนําขอคนพบที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนกัศกึษาคณะนิตศิาสตร  
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บทคัดยอ  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) คนหาปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนักศึกษา 2) เพื่อหา

แนวทางแกไขปญหาการพนสภาพนักศึกษา โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 125 คน ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ (1) ขอมลูทั่วไป (2) สาเหตุที่มีผลตอการพนสภาพ 
(3) ขอเสนอแนะอื่นที่คาดวาจะสงผลดานลบตอนักศึกษาในอนาคต วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาคารอยละ  

จากการศึกษาวิจัยจึงพบวามีปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนักศึกษา ทั้งหมด 9 ดาน 
ประกอบดวย ดานตัวนักศึกษา, ดานครอบครัว, ดานการจัดการเรียนการสอน, ดานอาจารยผูสอน, 
ดานวิธีการสอน, ดานระบบที่ปรึกษา, ดานการใหบริการ, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการเขา
สังคม ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ  

1. ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 70.14 โดยมีปจจัยบงช้ี
เกี่ยวกับการที่ไมมีคะแนนเก็บระหวางเรียนมีผลสูงที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการสอบปลายภาคที่ใช
การเขียนบรรยายและการจัดตารางสอบ ตามลําดับ 

 2. ดานวิธีการสอนอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.76 โดยมีปจจัยบงช้ีเกี่ยวกับ
วิธีการใหคะแนนมีผลสูงที่สุด รองลงมาคือการแบงสัดสวนคะแนน และการสอนแบบบรรยายโดยไมมี
เทคนิคการสอนที่กระตุนผูเรียน ตามลําดับ 

 3. ดานการใหบริการอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 60.86 โดยมีปจจัยบงช้ีเกี่ยวกับ
ระบบแจงขาวสารการเรียนการสอนมีผลสูงที่สุด รองลงมาคือระบบการแจงเตือนกําหนดเวลาการย่ืน
คํารองและการจัดลําดับ การติดตามผลหลังย่ืนคํารองแลวและการแจงผลกลับคืนใหนักศึกษาได 
รับทราบ ตามลําดับ 

 แนวทางแกไขปญหา ใหปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใหมีคะแนนเก็บ
ระหวางภาคในรายวิชาที่มีสถิตินักศึกษาสอบตกมากและใหนําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มาใช รวมถึงจัดระบบการประชาสัมพันธปฏิทินการศึกษาใหครอบคลุมทุกชองทาง  
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Abstract  

 The purposes of this study were to identify factors that affected students’ 
failures and solution guidelines for failures of students in the Faculty of Law at Ubon 
Ratchathani University. The participants in the research were 125 students who failed 
exams and enrolled in the same courses in the summer semester of the 2015 
academic year. The students responded to a questionnaire that consisted of three 
parts, general information, causes of failures and explanations of the students’ low 
grades (such as poor mental health and negative attitudes). The data were analyzed 
by the use of averages, standard deviations, and percentage. Findings indicated that 
such as students, family, teaching and learning system, lecturer, teaching techniques, 
advisor, student services, facilities, and society, 70.14% of the students identified the 
learning and teaching system, such as weekly quizzes, types of final examinations 
and examination schedules, as a factor in failures. Teaching techniques, such as score 

criteria, score division between quizzes, mid-term, and final examination and teaching 
techniques, were mentioned by 63.76% of the students as a factor in failures. 
Student services, such as announcements of study schedule changes, reminding 
system for deadlines of submission requirements, and consideration requirement 
steps, were also identified as a factor in failures by 60.86% of the students.  
The research found that the learning and teaching system and quizzes had to be 
improved, active learning techniques should be used in classes, and student services 
must be developed.  
 
Keyword: Retirement, Students, Ubon Ratchathani University 
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1. บทนํา  
“การศึกษา” เปนกระบวนการพัฒนาคนใหสามารถใชความรูความสามารถตามศักยภาพ 

โดยมีรากฐานความสมบูรณทางสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม อันจะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ภายใตความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคมใน
ทศวรรษที่ 21 เปนแรงผลักดันใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองขานรับนโยบายดาน
การศึกษา ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วาการจัดการศึกษา  
มี 3 รูปแบบที่สามารถใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง คือ การศึกษาในระบบที่
กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน ในสวนของสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษา มีรูปแบบและวิธีการ ภายใตเงื่อนไขของระยะเวลา ใหสามารถวัดและประเมินผล
นักศึกษาตามเน้ือหาสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับความโดดเดนดานภูมิศาสตร  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมไดเปนสถาบันที่เดียวที่ผลิตบัณฑิตดาน
กฎหมาย หากแตมีสถาบนัคูแขงทัง้ภายในจังหวัดเดียวกันจํานวน 4 แหง ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนกวา 9 แหง ซึ่งตามประกาศรายช่ือสถาบันการศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภารับรองและสามารถ
สมัครเขาเปนนักศึกษาไดในปจจุบัน จํานวน 67 แหง (สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา, 2558) โดยแบงเปน มหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 13 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 24 แหง 
สถาบันราชภัฏ จํานวน 14 แหง และสถาบัน/วิทยาลัย จํานวน 16 แหง ตามแผนการรับนักศึกษาของ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษาละ 400 คน และจากการสํารวจจํานวน
นักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 2557 พบวานักศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา 2554 แรกรับเขาจํานวน 
386 คน คงเหลือจํานวน 165 คน พนสภาพไปจํานวน 221 คน เฉลี่ยแลว 73.67 คนตอปการศึกษา 

นักศึกษาที่รับเขาศึกษาปการศึกษา 2555 แรกรับเขาจํานวน 383 คน คงเหลือจํานวน  
203 คน พนสภาพไปจํานวน 180 คน เฉลี่ยแลว 90 คนตอปการศึกษา  

 นักศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา 2556 แรกรับเขาจํานวน 374 คน คงเหลือจํานวน 250 คน 
พนสภาพไปจํานวน 124 คน เฉลี่ยแลว 124 คนตอปการศึกษา5 

 จากขอมูลนักศึกษาที่เขาศึกษาระหวางปการศึกษา 2554-2556 พบวาจํานวนนักศึกษาที่ 
พนสภาพไปแลว มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน กระทบกับการบริหารงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจาก
คาลงทะเบียนเรียน ในมิติของการลงทุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่ได
จายไปแลวไมคุมคากับจํานวนนักศึกษา (เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ, 2536) ความสูญเปลาน้ีดูไดจากการ
ออกกลางคันหรือไมสําเร็จการศึกษา หรือในลักษณะการเรียนชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร คาของความสูญเปลาทางการศึกษาสัมพันธกันกับประสิทธิภาพทางการศึกษา (ศิริชัย ชินะ
ตังกูร, 2546) เกิดผลเสียดานคาใชจายทั้งของรัฐบาล ผูปกครองนักศึกษา และสภาพจิตใจของผูเรียน 
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ในความสูญเปลาทางการศึกษาน้ีอาจมาจากหลายปจจัย เชน การสอบตก การเรียนซ้ําช้ัน  
ครูไมไดสอน อยางเต็มที่หรือหยอนสมรรถภาพและความขาดความรับผิดชอบ การใชงานหองเรียน 
อาคารสถานที่ไมคุมคาวัสดุอุปกรณไมอยูในสภาพใชงานได ขาดระบบการแนะแนว เปนตน (เบ็ญจา
ภา สุทธะพินทุ, 2536)  

 ปญหาในทางดานครอบครัวเปนเหตุผลหน่ึงทีม่ีผลตอการออกกลางคันของนักศึกษา เมื่อเกิด
ปญหาการหยาราง ครอบครัวแตกแยก (จงจิตต สายแกว, 2546) นักศึกษาขาดแรงใจและทุนทรัพยใน
การเรียน หรือพอแมมีอาชีพเรรอนทําใหนักศึกษาตองลาออกเพื่อยายติดตามครอบครัว (กองสารวัตร
นักเรียน, 2541)  

 ดานสถาบันการศึกษาเปนสาเหตุโดยตรงตอการพนสภาพนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติ 
ดานลบ (Travers, 1958) ตอหลักสูตรการเรยีนการสอน ผูสอนไมมปีระสทิธิภาพ (สุรพันธ ตันศรีวงษ, 
2538) สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเกิดมลภาวะไมเอื้อตอการเรียนการสอน (ชวลิต พึ่งโภคา, 
2539) สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอการศึกษาคนควา (ปริวัฒน จันทรทรง, 2559) เทคนิคที่
นํามาในช้ันเรียนไมกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูรวมถึงวิชาที่เรียนมีเน้ือหาเยอะและคอนขางยาก 
(บรรจง โอฬาริ, 2546)  

 จากขอมูลที่กลาวมาน้ัน ผูวิจัยจึงแยกยอยปจจัยที่สงผลตอการพนสภาพนักศึกษาจํานวน  
9 ดาน ซึ่งสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 

 1.1 ปจจัยที่เกิดจากสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน 
ผูสอน วิธีการสอน ระบบที่ปรึกษา การใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก  

 1.2 ปจจัยที่เกิดจากสิ่งภายในตัวเอง ประกอบดวย บุคลิกลักษณะของตัวเอง ครอบครัว 
พฤติกรรมการเขาสังคม  

 ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยวา ปจจัยบงช้ีใดบางที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา
หรือมีผลตอการพนสภาพนักศึกษาสูงที่สุด เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาไมใหนักศึกษาพนสภาพ และ
วางแผนชวยเหลือใหนักศึกษาสําเร็จหลักสูตรตามที่ตนเองและผูปกครองไดต้ังความหวังไว 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพี่อหาปจจัยบงช้ีที่มีผลตอการพนสภาพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
2.2 เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการพนสภาพ สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
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1. บทนํา  
“การศึกษา” เปนกระบวนการพัฒนาคนใหสามารถใชความรูความสามารถตามศักยภาพ 

โดยมีรากฐานความสมบูรณทางสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม อันจะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ ภายใตความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคมใน
ทศวรรษที่ 21 เปนแรงผลักดันใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองขานรับนโยบายดาน
การศึกษา ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วาการจัดการศึกษา  
มี 3 รูปแบบที่สามารถใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง คือ การศึกษาในระบบที่
กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน ในสวนของสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษา มีรูปแบบและวิธีการ ภายใตเงื่อนไขของระยะเวลา ใหสามารถวัดและประเมินผล
นักศึกษาตามเน้ือหาสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับความโดดเดนดานภูมิศาสตร  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมไดเปนสถาบันที่เดียวที่ผลิตบัณฑิตดาน
กฎหมาย หากแตมีสถาบนัคูแขงทัง้ภายในจังหวัดเดียวกันจํานวน 4 แหง ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนกวา 9 แหง ซึ่งตามประกาศรายช่ือสถาบันการศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภารับรองและสามารถ
สมัครเขาเปนนักศึกษาไดในปจจุบัน จํานวน 67 แหง (สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย
สภา, 2558) โดยแบงเปน มหาวิทยาลัยภาครัฐ จํานวน 13 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 24 แหง 
สถาบันราชภัฏ จํานวน 14 แหง และสถาบัน/วิทยาลัย จํานวน 16 แหง ตามแผนการรับนักศึกษาของ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษาละ 400 คน และจากการสํารวจจํานวน
นักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 2557 พบวานักศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา 2554 แรกรับเขาจํานวน 
386 คน คงเหลือจํานวน 165 คน พนสภาพไปจํานวน 221 คน เฉลี่ยแลว 73.67 คนตอปการศึกษา 

นักศึกษาที่รับเขาศึกษาปการศึกษา 2555 แรกรับเขาจํานวน 383 คน คงเหลือจํานวน  
203 คน พนสภาพไปจํานวน 180 คน เฉลี่ยแลว 90 คนตอปการศึกษา  

 นักศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา 2556 แรกรับเขาจํานวน 374 คน คงเหลือจํานวน 250 คน 
พนสภาพไปจํานวน 124 คน เฉลี่ยแลว 124 คนตอปการศึกษา5 

 จากขอมูลนักศึกษาที่เขาศึกษาระหวางปการศึกษา 2554-2556 พบวาจํานวนนักศึกษาที่ 
พนสภาพไปแลว มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน กระทบกับการบริหารงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจาก
คาลงทะเบียนเรียน ในมิติของการลงทุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่ได
จายไปแลวไมคุมคากับจํานวนนักศึกษา (เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ, 2536) ความสูญเปลาน้ีดูไดจากการ
ออกกลางคันหรือไมสําเร็จการศึกษา หรือในลักษณะการเรียนชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร คาของความสูญเปลาทางการศึกษาสัมพันธกันกับประสิทธิภาพทางการศึกษา (ศิริชัย ชินะ
ตังกูร, 2546) เกิดผลเสียดานคาใชจายทั้งของรัฐบาล ผูปกครองนักศึกษา และสภาพจิตใจของผูเรียน 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร เปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1,230 คน 

แบงเปน   (1) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2557 จํานวน 399 คน 
   (2) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 56 จํานวน 250 คน 
   (3) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 55 จํานวน 203 คน 
   (4) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 54 จํานวน 165 คน 
   (5) นักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร จํานวน 213 คน 
3.2 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558  
ที่สมัครใจใหขอมูลและสามารถอยูรวมตลอดกระบวนการวิจัย จํานวน 125 คน แบงเปน 

  (1) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 57 จํานวน 40 คน 
   (2) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 56 จํานวน 39 คน 
   (3) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 55 จํานวน 17 คน 
   (4) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 54 จํานวน 5 คน 
   (5) นักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร จํานวน 24 คน 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน

ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและ

มาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด และมาตรฐานวิชาชีพดานกฎหมาย 
ผูสอน หมายถึง อาจารยประจํา สังกัด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เชน ผูปกครอง นายจาง ประชาชน เปนตน 
สถานะรอพินิจการพนสภาพ คือ กรณีที่นักศึกษาไดรับการเตือนครั้งที่ 2 มาแลวใน 

ภาคการศึกษาที่ผานมาตอกันน้ีและภาคการศึกษาถัดมายังมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.00 
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิจยัตามขอมูลที่ไดศึกษาคนควาจากหนังสอื ตํารา รายงานการวิจัย 

บทความและเอกสารทางวิชาการอื่น โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) ปจจัยดานนักศึกษา  
ซึ่งประกอบดวย ตัวนักศึกษา, ครอบครัวและการเขาสังคม (2) ปจจัยดานสิ่งสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย 
การจัดการเรียนการสอน, ผูสอน, วิธีการสอน, ระบบที่ปรึกษา, การใหบริการ และสิ่งอํานวย 
ความสะดวก แสดงตามแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยใชข้ันตอนดังน้ี 
6.1 ศึกษาขอมูลจากระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอกสารดานสถิติ 

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน รายงานผลการเรียน ประกาศช่ือนักศึกษาที่ไมมีสิทธิสอบ เปนตน รวมถึง
ทฤษฎีทางการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของในขอบขายของสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา งานวิจัย
การออกกลางคัน และบทความวิชาการที่เกี่ยวของ  

6.2 จัดทํารางแบบสอบถามตามหลักเกณฑและวิธีสรางแบบสอบถามภายในขอบเขตที่
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนักศึกษา 9 ดาน ใชคาคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 

 (1) ดานตัวนักศึกษา มี 14 ปจจัยบงช้ี คือ ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองเมื่อเกิด
ความเครียดข้ึน / การไมสามารถจัดการตารางเวลาชีวิตควบคูกับตารางเรียน / เรียนไมเขาใจ  
เรียนไมทันเพื่อน สงงานไมทันตามกําหนด / ไมมีพื้นฐานความรูเดิม / ทัศนคติดานลบตอผูสอน / 
ทัศนคติดานลบตอรายวิชา / ปญหาดานสุขภาพรางกายตนเอง / ปญหาการคบเพื่อน / ปญหาการติด
เกม / ปญหาหน้ีสินจากการพนัน / การหมกมุนกับสื่อออนไลน / ปญหาดานคาใชจายสวนตัวมาก
เกินไป / ปญหาความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ / จําเปนตองออกไปหางานทําเพื่อจุนเจือครอบครัว 

 (2) ดานครอบครัว มี 4 ปจจัยบงช้ี คือ ปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว / ความรัก 
ความอบอุน ความยุติธรรม ภายในครอบครัว / การคาดหวังที่สูงจากครอบครัว / การหยารางของ
บิดา มารดา 

จํานวน
นักศึกษา 

ท่ีพน
สภาพ 

ปจจัยดานนักศึกษา 
ตัวนักศึกษา 
ครอบครัวนักศึกษา 
การเขาสังคม 

ปจจัยดานสิ่งสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอน 
ผูสอน 
วิธีการสอน 
ระบบที่ปรึกษา 
การใหบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากร เปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 1,230 คน 

แบงเปน   (1) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 2557 จํานวน 399 คน 
   (2) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 56 จํานวน 250 คน 
   (3) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 55 จํานวน 203 คน 
   (4) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 54 จํานวน 165 คน 
   (5) นักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร จํานวน 213 คน 
3.2 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558  
ที่สมัครใจใหขอมูลและสามารถอยูรวมตลอดกระบวนการวิจัย จํานวน 125 คน แบงเปน 

  (1) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 57 จํานวน 40 คน 
   (2) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 56 จํานวน 39 คน 
   (3) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 55 จํานวน 17 คน 
   (4) นักศึกษาที่รับเขาในปการศึกษา 54 จํานวน 5 คน 
   (5) นักศึกษาที่เรียนเกินหลักสูตร จํานวน 24 คน 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน

ทางวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและ

มาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนด และมาตรฐานวิชาชีพดานกฎหมาย 
ผูสอน หมายถึง อาจารยประจํา สังกัด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เจาหนาที่ หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เชน ผูปกครอง นายจาง ประชาชน เปนตน 
สถานะรอพินิจการพนสภาพ คือ กรณีที่นักศึกษาไดรับการเตือนครั้งที่ 2 มาแลวใน 

ภาคการศึกษาที่ผานมาตอกันน้ีและภาคการศึกษาถัดมายังมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.00 
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 (3) ดานการจัดการเรียนการสอน มี 8 ปจจัยบงช้ี คือ จําเปนตองเรียนวิชาที่ยาก 
ภาคการศึกษาเดียวกัน / จํานวนรายวิชาที่เรียนในแตละภาคการศึกษามากเกินไป / ไมมีการการเก็บ
คะแนนระหวางเรียน / รูปแบบขอสอบปลายภาคครั้งเดียว เขียนตอบขอสอบ / ไมมีบรรยากาศ 
กิจกรรม ที่กระตุนการเรียนรู / เน้ือหาวิชาที่เรียนไมตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบัน /  
การจัดตารางเรียนไมเหมาะสม / ปญหาในการจัดตารางสอบ  

 (4) ดานผูสอน มี 7 ปจจัยบงช้ี คือ ความลุมลึกในเน้ือหาที่สอนของอาจารยผูสอน / 
ความสามารถในการถายทอดความรู อธิบายเน้ือหา ตอบคําถาม / วิสัยทัศนในการแสดงทัศนคติ
สวนตัวในรายวิชาที่สอน / ความเขมงวดใหเขาเรียน ระหวางสอน การสงงาน และเก็บคะแนน / 
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา / ภาวะดานอารมณและพฤติกรรมแสดงออกของผูสอน  /  
ความตรงตอเวลา  

 (5) ดานวิธีการสอน มี 6 ปจจัยบงช้ี คือ เทคนิคการสอนที่กระตุนจูงใจผูเรียน / การใช
สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา / การแบงสัดสวนคะแนนเก็บระหวางเรียน กลางภาค 
ปลายภาค / วิธีการใหคะแนน / เปดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นแยงในการสอน /  
ใชวิธีการสอนแบบใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

   (6) ดานระบบที่ปรึกษา มี 7 ปจจัยบงช้ี คือ  ที่ปรึกษาอยูรอใหคําปรึกษาตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไว / ใหคําปรึกษาไดทุกในเวลาวางนอกเหนือตารางเวลา / ทัศนคติสวนตัวตอ
อาจารยที่ปรึกษา / อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําที่เหมาะสม / มีการติดตามผลจากการใหคําปรกึษา
ไปแลว / การรักษาความลับของนักศึกษา / ชองทางในการขอรับคําปรึกษา  

 (7) ดานการใหบริการ มี 5 ปจจัยบงช้ี คือ มีการแจงขอมูลตารางเรียน กิจกรรม  
การเปลี่ยนแปลงการสอนตางๆ / แนะนําข้ันตอน ตอบคําถาม ดานการเรียนการสอนอยางสุภาพ /  
มีการแจงเตือนระยะเวลาการสงคํารองเปลี่ยนแปลง โอน ยาย และอื่นๆ / การจัดลําดับกอน หลัง 
การติดตามงาน การแจงผลใหนักศึกษาไดรับทราบ / มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่
หลากหลาย เขาถึงไดงาย 

 (8) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี 5 ปจจัยบงช้ี คือ ความเหมาะสมขนาดหองเรียน
เทียบกับจํานวนนักศึกษา / จํานวนที่น่ังเรียนเพียงพอตอนักศึกษา / มีหองทํากิจกรรมเพียงพอ / 
ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตสําหรับคนขอมูล / ความเพียงพอ  
ความทันสมัยของหนังสือ และสื่อในหองสมุด 

 (9) ดานการเขาสังคม มี 6 ปจจัยบงช้ี คือ เขารวมกิจกรรมที่คณะ มหาวิทยาลัยจัดข้ึน
มากเกินไป / ไมสามารถทาํงานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายได / บริเวณรอบสถาบันการศึกษามีสิ่งเรา
ทําใหไมอยากเขาเรียน / การทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแยงในหมูนักศึกษา / ปญหาการปรับตัว 
ขาดการยอมรับในกลุมเพื่อนรวมช้ัน / การถูกกลั่นแกลง รังแก หรือถูกขมขู จากรุนพี่ หรือเพื่อน
นักศึกษา 

6.3 การกําหนดประเด็นคําถามที่จะใชในการเก็บขอมูลในแบบสอบถาม โดยผูวิจัยออกแบบ
รวมกับอาจารยภิรมยพร ไชยยนต ซึ่งทานเปนผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
และไดผานการพิจารณาความชัดเจนทางภาษาและความเหมาะสมจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
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ผูชวยศาสตราจารย จิรวัฒน สุทธิแพทย ซึ่งทานเปนผูเช่ียวชาญ ประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

6.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษาทั่วไปที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
10 คน โดยใชฟงกช่ันการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาในโปรแกรม Microsoft Excel ไดคาดังน้ี 

  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานดานตัวนักศึกษา  = 0.85 
 ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานครอบครัว   = 0.86 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานการจัดกาเรียนการสอน  = 0.84 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานอาจารยผูสอน   = 0.86 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานวิธีการสอน   = 0.89 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานระบบที่ปรึกษา   = 0.89 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานการใหบริการ   = 0.92 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานสิ่งอํานวยความสะดวก  = 0.86 
  ความเช่ือมั่นแบบสอบถามดานการเขาสังคม   = 0.85 
 โดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร เกณฑยอมรับอยูที่ 0.7 ข้ึนไป (สรายุทธ กันหลง, 

2555) ดังน้ัน จึงถือวาแบบสอบถามความเที่ยงตรงและเช่ือถือไดสูง สามารถใชเก็บขอมูลได 
6.5 การดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

ที่เปดสอนภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 เพื่อเขาเก็บขอมูลกับนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งผูวิจัยไดช้ีแจง
และแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาในชวงพักครึ่งการสอน และใหนักศึกษาทุกคนนําแบบสอบถามมา
สงคืนเมื่อจัดทําแบบสอบถามเสร็จ การดําเนินการเก็บและรวบรวมแบบสอบถาม กระทําในเดือน 
พฤษภาคม 2559 

6.6 เมื่อเก็บรวบรวมไดครบถวนแลว ผู วิจัยนําขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ  

6.6 ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยทีเ่ปนสาเหตุการพนสภาพหรือมีแนวโนมจะพนสภาพ ซึ่งเปนคําถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผู วิจัยนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยกําหนดใหคาระดับคะแนนและแปลความหมายไดดังน้ี 

  ชวงเฉลี่ย 5.00-4.51 แปลความวา เปนสาเหตุของการพนสภาพ มากที่สุด 
  ชวงเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความวา เปนสาเหตุของการพนสภาพ มาก 
   ชวงเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความวา เปนสาเหตุของการพนสภาพ ปานกลาง 
  ชวงเฉลี่ย 2.50-1.51 แปลความวา เปนสาเหตุของการพนสภาพ นอย 
  ชวงเฉลี่ย 1.50-1.00 แปลความวา เปนสาเหตุของการพนสภาพ นอยที่สุด 
6.7 เมื่อไดรับขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุม (Focus Group)  

โดยเชิญชวนใหนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบดานการศึกษารวมถึงนักศึกษาที่อยูในสถานะรอพินิจ 
การพนสภาพ จํานวน 10 คน ที่สมัครใจเขารวมสนทนากลุมจัดข้ึนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  
ณ หองปฏิบัติการวิจัย ช้ัน 1 อาคารคณะนิติศาสตร ดําเนินการโดยผูวิจัย และมีผูจดประเด็นปญหา
โดยผูชวยวิจัย ในการสนทนากลุมมีคําถามเดียว คือ “ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุของการพนสภาพ
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 (3) ดานการจัดการเรียนการสอน มี 8 ปจจัยบงช้ี คือ จําเปนตองเรียนวิชาที่ยาก 
ภาคการศึกษาเดียวกัน / จํานวนรายวิชาที่เรียนในแตละภาคการศึกษามากเกินไป / ไมมีการการเก็บ
คะแนนระหวางเรียน / รูปแบบขอสอบปลายภาคครั้งเดียว เขียนตอบขอสอบ / ไมมีบรรยากาศ 
กิจกรรม ที่กระตุนการเรียนรู / เน้ือหาวิชาที่เรียนไมตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบัน /  
การจัดตารางเรียนไมเหมาะสม / ปญหาในการจัดตารางสอบ  

 (4) ดานผูสอน มี 7 ปจจัยบงช้ี คือ ความลุมลึกในเน้ือหาที่สอนของอาจารยผูสอน / 
ความสามารถในการถายทอดความรู อธิบายเน้ือหา ตอบคําถาม / วิสัยทัศนในการแสดงทัศนคติ
สวนตัวในรายวิชาที่สอน / ความเขมงวดใหเขาเรียน ระหวางสอน การสงงาน และเก็บคะแนน / 
ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา / ภาวะดานอารมณและพฤติกรรมแสดงออกของผูสอน  /  
ความตรงตอเวลา  

 (5) ดานวิธีการสอน มี 6 ปจจัยบงช้ี คือ เทคนิคการสอนที่กระตุนจูงใจผูเรียน / การใช
สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา / การแบงสัดสวนคะแนนเก็บระหวางเรียน กลางภาค 
ปลายภาค / วิธีการใหคะแนน / เปดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นแยงในการสอน /  
ใชวิธีการสอนแบบใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

   (6) ดานระบบที่ปรึกษา มี 7 ปจจัยบงช้ี คือ  ที่ปรึกษาอยูรอใหคําปรึกษาตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไว / ใหคําปรึกษาไดทุกในเวลาวางนอกเหนือตารางเวลา / ทัศนคติสวนตัวตอ
อาจารยที่ปรึกษา / อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําที่เหมาะสม / มีการติดตามผลจากการใหคําปรกึษา
ไปแลว / การรักษาความลับของนักศึกษา / ชองทางในการขอรับคําปรึกษา  

 (7) ดานการใหบริการ มี 5 ปจจัยบงช้ี คือ มีการแจงขอมูลตารางเรียน กิจกรรม  
การเปลี่ยนแปลงการสอนตางๆ / แนะนําข้ันตอน ตอบคําถาม ดานการเรียนการสอนอยางสุภาพ /  
มีการแจงเตือนระยะเวลาการสงคํารองเปลี่ยนแปลง โอน ยาย และอื่นๆ / การจัดลําดับกอน หลัง 
การติดตามงาน การแจงผลใหนักศึกษาไดรับทราบ / มีชองทางการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารที่
หลากหลาย เขาถึงไดงาย 

 (8) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี 5 ปจจัยบงช้ี คือ ความเหมาะสมขนาดหองเรียน
เทียบกับจํานวนนักศึกษา / จํานวนที่น่ังเรียนเพียงพอตอนักศึกษา / มีหองทํากิจกรรมเพียงพอ / 
ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ตสําหรับคนขอมูล / ความเพียงพอ  
ความทันสมัยของหนังสือ และสื่อในหองสมุด 

 (9) ดานการเขาสังคม มี 6 ปจจัยบงช้ี คือ เขารวมกิจกรรมที่คณะ มหาวิทยาลัยจัดข้ึน
มากเกินไป / ไมสามารถทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายได / บริเวณรอบสถาบันการศึกษามีสิ่งเรา
ทําใหไมอยากเขาเรียน / การทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแยงในหมูนักศึกษา / ปญหาการปรับตัว 
ขาดการยอมรับในกลุมเพื่อนรวมช้ัน / การถูกกลั่นแกลง รังแก หรือถูกขมขู จากรุนพี่ หรือเพื่อน
นักศึกษา 

6.3 การกําหนดประเด็นคําถามที่จะใชในการเก็บขอมูลในแบบสอบถาม โดยผูวิจัยออกแบบ
รวมกับอาจารยภิรมยพร ไชยยนต ซึ่งทานเปนผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
และไดผานการพิจารณาความชัดเจนทางภาษาและความเหมาะสมจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
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นักศึกษา” ในการสนทนากลุมผูวิจัยเก็บช่ือผูใหขอมูลไวเปนความลับตามเกณฑมาตรฐาน
จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม มจีํานวนทั้งหมด 125 คน จําแนกขอมูล

ตามเพศ นักศึกษาเพศชาย มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 24 นักศึกษาเพศหญิง มีจํานวน 95 คน 
คิดเปนรอยละ 76 

 ดานอายุ นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 18-19 ป มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.20 
อายุระหวาง 20-21 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 57.60 อายุระหวาง 22-23 ป มีจํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 24.80 และอายุระหวาง 24 ปข้ึนไป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.40 

 ดานนักศึกษา รหัสข้ึนตนดวย 57 มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รหัสข้ึนตน
ดวย 56 มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 31.20 รหัสข้ึนตนดวย 55 มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
13.60 รหัสข้ึนตนดวย 54 มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และนักศึกษาที่มีรหัสนอกเหนือ
จากน้ัน มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 19.20  

  ดานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยสวนใหญ GPA 
อยูระหวาง 3.00-2.51 มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 35.20 รองลงมา GPA อยูระหวาง 3.50-3.01 
มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 32.80 ถัดมา GPA อยูระหวาง 4.00-3.51 มีจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 และนอยที่สุด GPA อยูระหวาง 2.50-2.00 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

 ดานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมลาสุด โดยสวนใหญ GPA อยูระหวาง 2.50-2.00 มีจํานวน 
81 คน คิดเปนรอยละ 64.80 รองลงมา GPA อยูระหวาง 3.00-2.51 มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 
29.60 ถัดมา GPA อยูระหวาง 3.50-3.01 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.60 และไมมีผูที่มี GPA 
ระหวาง 4.00-3.51  

 ดานรูปแบบการรับเขาศึกษา นักศึกษาสวนใหญจะเขาศึกษาจากวิธีรับตรง มีจํานวน 
108 คน คิดเปนรอยละ 86.60 นอกน้ันมาจากวิธีรับจากสวนกลาง มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
13.60  

 
7.2 ขอมูลปจจัยบงชี้ท่ีเปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา 
 จากการเก็บขอมูลกับนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 125 คน (N=125) ที่เกี่ยวกับ

ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา มีทั้งหมด 9 ดาน ประกอบดวย 
 (1) ดานตัวนักศึกษา มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 

ปจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนแลวไมเขาใจ เรียนไมทันเพื่อน และการสงงานไมทันกําหนด คิดเปนรอยละ 
64.96 (X= 3.25) รองลงมาคือปจจัยการไมสามารถบริหารจัดการตารางชีวิตกับตารางเรียนใหลงตัว 
คิดเปนรอยละ 64.48 (X= 3.22) ใกลเคียงกับการที่นักศึกษาไมมีพื้นฐานความรูทางกฎหมายมากอน 
คิดเปนรอยละ 64.16 (X= 3.21) รวมถึงการที่นักศึกษาหมกมุนกับสื่อออนไลนมากเกินไป ไมสามารถ
จัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนกับตนเองได และการแบกรับคาใชจายสวนตัวที่สูงเกินไป จะเห็นวา
ปจจัยที่กลาวมาน้ีเปนสาเหตุที่สําคัญที่สงผลตอการพนสภาพนักศึกษาได 
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 (2) ดานครอบครัว มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุดคือ 
ครอบครัวต้ังความหวังไวสูง คิดเปนรอยละ 66.40 ( X= 3.32) รองลงมาคือปญหาเศรษฐกิจของ
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 57.60 (X= 2.88) และปจจัยเกี่ยวกับความรัก ความอบอุน ความยุติธรรม
ภายในครอบครัว คิดเปนรอยละ 54.24 (X= 2.71) ซึ่งแตกตางจากปจจัยการหยารางที่นักศึกษาเห็น
วาไมนาจะเปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษานอยที่สุด คิดเปนรอยละ 36.00 (X= 1.80)  

 (3) ดานการจัดการเรียนการสอน มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา
มากที่สุด คือ ไมมีการเก็บคะแนนระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 84.32 ( X= 4.22) รองลงมา  
คือลักษณะที่มีการสอบปลายภาคเพียงครั้งเดียวโดยใชการเขียนตอบขอสอบ คิดเปนรอยละ 81.28  
(X= 4.06) ประกอบกับปจจยัเกี่ยวกับปญหาการจัดตารางสอบปลายภาคการศึกษา จํานวนรายวิชาที่
เรียนในแตละภาคการศึกษาที่มากเกินไป หรือการลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยากในภาคการศึกษา
เดียวกัน ตามลําดับ  

 (4) ดานอาจารยผูสอน มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สดุ คือ 
ความสามารถในการถายทอดความรู การอธิบายเน้ือหา การตอบคําถามของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 
67.20 ( X= 3.36) รองลงมาคือความลุมลึกในเน้ือหาวิชาที่สอน คิดเปนรอยละ 64.80 ( X= 3.24) 
ใกลเคียงกับปจจัยการแสดงความเห็นสวนตัวระหวางการสอน คิดเปนรอยละ 62.56 ( X= 3.13) และ
ความเขมงวดตอการสงงาน การเขาเรียน และการจัดเก็บคะแนนบางรายวิชา คิดเปนรอยละ 60.32  
(X= 3.02) ซึ่งปจจัยเหลาน้ี ตางก็มีคาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจที่สูงมาก 

 (5) ดานวิธีการสอน มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 
วิธีการใหคะแนน ในสวนของการสงงาน การเขาเรียน รวมถึงการสอบปลายภาค คิดเปนรอยละ 
73.76 (X= 3.69) รองลงมาคือการแบงสัดสวนการใหคะแนนเก็บระหวางเรยีน คะแนนสอบกลางภาค 
และคะแนนสอบปลายภาค คิดเปนรอยละ 70.24 ( X= 3.51) ปจจัยที่ยังมีปริมาณที่สูงอยางเห็นได
ชัดเจน คือเทคนิคการสอนที่กระตุนผู เรียน การจูงใจใหอยากเรียน คิดเปนรอยละ 62.56  
(X= 3.13) และการใหผูเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและขอโตแยงระหวางการสอน คิดเปนรอย
ละ 60.32 (X= 3.02) ซึ่งปจจัยเหลาน้ี ตางก็มีระดับที่สูงมาก 

 (6) ดานระบบที่ปรึกษา มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด 
คือ การรักษาความลับของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 60.69 (X= 3.05) รองลงมาคือการใหคําปรึกษาที่
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 56.96 (X= 2.85) ใกลเคียงกับปจจัยการเขาพบที่ปรึกษาตามตารางเวลาที่
กําหนดไว คิดเปนรอยละ 55.84 (X= 2.79) และชองทางการขอรับคําปรึกษา คิดเปนรอยละ 56.00  
(X= 2.80)  

 (7) ดานการใหบริการ มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 
การแจงขอมูลตารางเรียน กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงการสอนและขอมูลตางๆ คิดเปนรอยละ 63.84  
(X= 3.19) รองลงมาคือการแจงเตือนกําหนดสงคํารองเปลี่ยนแปลง โอน ยายและอื่นๆ คิดเปนรอย
ละ 61.60 (X= 3.08) ใกลเคียงกับปจจัยการจัดลําดับกอน-หลัง การติดตามงานและการแจงผลตางๆ 
ดานการศึกษา คิดเปนรอยละ 60.64 ( X= 3.03) รวมถึงการแนะนําข้ันตอน การตอบคําถามตางๆ 
ดวยความสุภาพ คิดเปนรอยละ 60.00 (X= 3.00)  
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นักศึกษา” ในการสนทนากลุมผูวิจัยเก็บช่ือผูใหขอมูลไวเปนความลับตามเกณฑมาตรฐาน
จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม มจีํานวนทั้งหมด 125 คน จําแนกขอมูล

ตามเพศ นักศึกษาเพศชาย มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 24 นักศึกษาเพศหญิง มีจํานวน 95 คน 
คิดเปนรอยละ 76 

 ดานอายุ นักศึกษาที่มีอายุระหวาง 18-19 ป มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.20 
อายุระหวาง 20-21 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 57.60 อายุระหวาง 22-23 ป มีจํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 24.80 และอายุระหวาง 24 ปข้ึนไป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.40 

 ดานนักศึกษา รหัสข้ึนตนดวย 57 มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รหัสข้ึนตน
ดวย 56 มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 31.20 รหัสข้ึนตนดวย 55 มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
13.60 รหัสข้ึนตนดวย 54 มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และนักศึกษาที่มีรหัสนอกเหนือ
จากน้ัน มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 19.20  

  ดานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยสวนใหญ GPA 
อยูระหวาง 3.00-2.51 มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 35.20 รองลงมา GPA อยูระหวาง 3.50-3.01 
มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 32.80 ถัดมา GPA อยูระหวาง 4.00-3.51 มีจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 และนอยที่สุด GPA อยูระหวาง 2.50-2.00 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

 ดานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมลาสุด โดยสวนใหญ GPA อยูระหวาง 2.50-2.00 มีจํานวน 
81 คน คิดเปนรอยละ 64.80 รองลงมา GPA อยูระหวาง 3.00-2.51 มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 
29.60 ถัดมา GPA อยูระหวาง 3.50-3.01 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.60 และไมมีผูที่มี GPA 
ระหวาง 4.00-3.51  

 ดานรูปแบบการรับเขาศึกษา นักศึกษาสวนใหญจะเขาศึกษาจากวิธีรับตรง มีจํานวน 
108 คน คิดเปนรอยละ 86.60 นอกน้ันมาจากวิธีรับจากสวนกลาง มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
13.60  

 
7.2 ขอมูลปจจัยบงชี้ท่ีเปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา 
 จากการเก็บขอมูลกับนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 125 คน (N=125) ที่เกี่ยวกับ

ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา มีทั้งหมด 9 ดาน ประกอบดวย 
 (1) ดานตัวนักศึกษา มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 

ปจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนแลวไมเขาใจ เรียนไมทันเพื่อน และการสงงานไมทันกําหนด คิดเปนรอยละ 
64.96 (X= 3.25) รองลงมาคือปจจัยการไมสามารถบริหารจัดการตารางชีวิตกับตารางเรียนใหลงตัว 
คิดเปนรอยละ 64.48 (X= 3.22) ใกลเคียงกับการที่นักศึกษาไมมีพื้นฐานความรูทางกฎหมายมากอน 
คิดเปนรอยละ 64.16 (X= 3.21) รวมถึงการที่นักศึกษาหมกมุนกับสื่อออนไลนมากเกินไป ไมสามารถ
จัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนกับตนเองได และการแบกรับคาใชจายสวนตัวที่สูงเกินไป จะเห็นวา
ปจจัยที่กลาวมาน้ีเปนสาเหตุที่สําคัญที่สงผลตอการพนสภาพนักศึกษาได 
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 (8) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามาก
ที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนเทียบกับจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.92  
(X= 2.90) ใกลเคียงกับปจจัยจํานวนที่น่ังเรียนตอนักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.76 ( X= 2.89) และ
ปจจัยความเพียงพอ ความทันสมัยของหนังสือและสื่อในหองสมุด คิดเปนรอยละ 56.80 ( X= 2.84) 
และไมแตกตางกันมากนักกับปจจัยความเพียงพอของหองทํากิจกรรม และความเพียงพอของ
คอมพิวเตอรที่ใหบริการนักศึกษาคนควาขอมูล  

  (9) ดานการเขาสังคม มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 
การเขารวมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึนมากเกินไป คิดเปนรอยละ 60.96 ( X= 3.05) 
รองลงมาคือบริเวณรอบสถาบันมีสิ่งเราทําใหไมอยากเขาเรียน คิดเปนรอยละ 53.60 ( X= 2.68)  
ซึ่งใกลเคียงกับปจจัยตัวนักศึกษาที่ไมสามารถทํางานกลุมไดตามที่ไดรับมอบหมาย คิดเปนรอยละ 
53.28 (X= 2.66)  

  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยทั้ง 9 ดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ดานการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 70.14 (X= 3.51) รองลงมาคือดานวิธีการสอน คิดเปน
รอยละ 63.76 ( X= 3.19) และดานการใหบริการซึ่งใกลเคียงกับดานอาจารยผูสอน คิดเปนรอยละ 
60.86 ( X= 3.04) และ รอยละ 60.30 ( X=3.01) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยทั้ง 9 ดาน  
มีคาเกินคากลางทุกดาน (X> 2.50) แสดงตามแผนภูมิเชิงเสนและแผนภูมิรูปภาพไดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยบงช้ีในภาพรวมทั้ง 9 ดานที่เปนสาเหตุ 
  ของการพนสภาพนักศึกษา (N=125) 
 
ปจจัยบงช้ี X  S.D. แปลผล 
ดานตัวนักศึกษา 2.62 0.79 ปานกลาง 
ดานครอบครัว 2.68 0.97 ปานกลาง 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.51 0.80 มาก 
ดานอาจารยผูสอน 3.01 0.87 ปานกลาง 
ดานวิธีการสอน 3.19 0.85 ปานกลาง 
ดานระบบที่ปรึกษา 2.78 1.07 ปานกลาง 
ดานการใหบริการ 3.04 0.96 ปานกลาง 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.80 0.98 ปานกลาง 
ดานการเขาสังคม 2.56 1.00 ปานกลาง 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมิรูปภาพแสดงการเปรียบเทียบปจจัยที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษา  
  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
7.3 ขอมูลท่ีไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group)  
  หลังจากดําเนินการสนทนากลุมแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) และสรางขอสรุปความคิดเหน็ของผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพ
นักศึกษา จัดเรียงตามความสําคัญมากที่สุด 3 ลําดับ พบวา ดานการจัดการตารางชีวิตของตนเองเปน
สาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอตารางการเรียน และตารางการทํากิจกรรมที่ตองเขารวมกับ
มหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมสวนตัว หากไมมีความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบวินัยในตนเองจะมผีลกระทบ
ตอการใชชีวิต สรางความเดือดรอนตอตนเองและผูอื่น (เอกบุตร อยูสุข, 2549) การเที่ยวเตร การด่ืมสุรา 
รวมถึงการเขารานเกม มาจากขาดการยับย้ังชางใจตนเองทั้งสิ้น ปจจัยรองลงมาคือ ดานรูปแบบ 
การเรียนการสอนทีม่ีหลายรายวิชาไมมีคะแนนเก็บระหวางภาคการศึกษา ซึ่งตัดเกรดจากคะแนนสอบ
ปลายภาคเพียงอยางเดียว ทําใหนักศึกษาตองอานหนังสือเตรยีมสอบในระยะเวลากระช้ันชิดกอนสอบ
ปลายภาค หากมีภาคการศึกษาใดลงทะเบียนเรียนหลายรายวิชาจะเตรียมตัวสอบไมทัน ประเด็น
สุดทาย ดานการสื่อสารประชาสัมพันธการเปลีย่นแปลงการสอน การนัดสอนเสริม รวมถึงกําหนดการ
ย่ืนแบบฟอรมคําขอตางๆ ยกตัวอยางกรณี นักศึกษาไมรับทราบกําหนดการสอนเสริมที่อาจารย
ประชาสัมพันธผานทาง face book สวนตัว ทําใหไมไดเขาเรียนพรอมเพื่อน นักศึกษาไมทราบ
กําหนดการย่ืนแบบฟอรมการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายวิชาทําใหลงทะเบียนไมทัน ตองรอไปอีก  
1 ภาคการศึกษา เปนตน  
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 (8) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามาก
ที่สุด คือ ความเหมาะสมของขนาดหองเรียนเทียบกับจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.92  
(X= 2.90) ใกลเคียงกับปจจัยจํานวนที่น่ังเรียนตอนักศึกษา คิดเปนรอยละ 57.76 ( X= 2.89) และ
ปจจัยความเพียงพอ ความทันสมัยของหนังสือและสื่อในหองสมุด คิดเปนรอยละ 56.80 ( X= 2.84) 
และไมแตกตางกันมากนักกับปจจัยความเพียงพอของหองทํากิจกรรม และความเพียงพอของ
คอมพิวเตอรที่ใหบริการนักศึกษาคนควาขอมูล  

  (9) ดานการเขาสังคม มีปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษามากที่สุด คือ 
การเขารวมกิจกรรมที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึนมากเกินไป คิดเปนรอยละ 60.96 ( X= 3.05) 
รองลงมาคือบริเวณรอบสถาบันมีสิ่งเราทําใหไมอยากเขาเรียน คิดเปนรอยละ 53.60 ( X= 2.68)  
ซึ่งใกลเคียงกับปจจัยตัวนักศึกษาที่ไมสามารถทํางานกลุมไดตามที่ไดรับมอบหมาย คิดเปนรอยละ 
53.28 (X= 2.66)  

  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยทั้ง 9 ดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
ดานการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 70.14 (X= 3.51) รองลงมาคือดานวิธีการสอน คิดเปน
รอยละ 63.76 ( X= 3.19) และดานการใหบริการซึ่งใกลเคียงกับดานอาจารยผูสอน คิดเปนรอยละ 
60.86 ( X= 3.04) และ รอยละ 60.30 ( X=3.01) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยทั้ง 9 ดาน  
มีคาเกินคากลางทุกดาน (X> 2.50) แสดงตามแผนภูมิเชิงเสนและแผนภูมิรูปภาพไดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยบงช้ีในภาพรวมทั้ง 9 ดานที่เปนสาเหตุ 
  ของการพนสภาพนักศึกษา (N=125) 
 
ปจจัยบงช้ี X  S.D. แปลผล 
ดานตัวนักศึกษา 2.62 0.79 ปานกลาง 
ดานครอบครัว 2.68 0.97 ปานกลาง 
ดานการจัดการเรียนการสอน 3.51 0.80 มาก 
ดานอาจารยผูสอน 3.01 0.87 ปานกลาง 
ดานวิธีการสอน 3.19 0.85 ปานกลาง 
ดานระบบที่ปรึกษา 2.78 1.07 ปานกลาง 
ดานการใหบริการ 3.04 0.96 ปานกลาง 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2.80 0.98 ปานกลาง 
ดานการเขาสังคม 2.56 1.00 ปานกลาง 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยขางตน นําปจจัยแตละดานมาเรียงลําดับจากมากที่สุดตามระดับความคิดเห็น

ของนักศึกษาที่คิดวาเปนสาเหตุของการพนสภาพ ไดดังน้ี 
8.1 ปจจัยที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยแลวอยูใน

ระดับมาก ซึ่งผูวิจัยพบวามีหลายรายวิชาที่ไมมีคะแนนเก็บระหวางภาค ซึ่งกําหนดใหสอบปลายภาค
การศึกษา 100% มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ประกอบกับการจัดตารางสอบในวันเดียวกันสอง
รายวิชา รวมถึงการเอาวิชาที่ยากหรือเน้ือหาเยอะมาสอบในวันเดียวกันหรือสอบในวันที่ตอเน่ืองกัน 
ในกรณีที่ภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยากมีเน้ือหาเยอะ (เกษตร 
เมืองทอง, 2544) ตองใชเวลาในการอานทบทวนมาก ทําใหนักศึกษาไมมีเวลาอานหนังสือเตรียมสอบ 
สงผลกระทบตอการเตรียมตัวสอบในรายวิชาอื่นดวย นักศึกษาบางสวนสะทอนความคิดเห็นวามีการ
จัดตารางเรียนติดกับรายวิชาอื่น ทั้งรายวิชาของคณะนิติศาสตรเองและวิชานนอกคณะ เกิดความ 
เหน่ือยลา ออนเพลีย ทําใหไมมีเวลาพักผอน ไมมีแรงอานหนังสือ บางครั้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนปกติ 
นัดสอนชดเชยนอกตาราง เกิดการซอนทับกับรายวิชาอื่นที่นักศึกษาตองเรียนในตารางเรียนปกติ 
นักศึกษาจําเปนตองเลือกเรียนวิชาในคณะของตนเอง และตองขาดเรียนวิชาอื่น ทําใหเรียนไมทัน
เพื่อน อีกปจจัยหน่ึงที่นาสนใจมากคือ บรรยากาศในหองเรียนที่นักศึกษาตองน่ังฟงบรรยาย บางครั้ง
ผูสอนพูดออกนอกเรื่อง ไมไดเน้ือหาครบตามที่กําหนดไว ประการสุดทายการเรียนในบางรายวิชาที่ 
ไมมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเปนการกระตุนการเรียนแบบมีสวนรวม (Active Learning) ทําให
นักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสนใจฟงการบรรยาย และสงผลตอผลการเรียนที่ตํ่าลง เปน
ปจจัยบงช้ีที่ทําใหเกิดการพนสภาพนักศึกษาในที่สุด  

8.2 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานวิธีการสอน (Teaching Method) 
โดยเฉลี่ยแลวอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาวิธีการแบงสัดสวนการใหคะแนนมีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด หลายรายวิชาที่เรียนเฉพาะภาคทฤษฎี ไมมีกิจกรรมเสริมอันจะเปนสิ่งที่จูงใจให
นักศึกษาเกิดความอยากรู ขาดเทคนิคกลวิธีในการสงเสริมการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(ทิศนา แขมมณี, 2551) การที่ไมมีคะแนนเก็บระหวางภาคสงผลตอคะแนนสอบปลายภาคอยางมาก  

8.3 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานการใหบริการ โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผู วิจัยพบวานักศึกษาหลายคนที่ไมสามารถเขาถึงขาวสาร ขอมูล กําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การแจงกําหนดย่ืนคํารองตางๆ มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด ในมติของผูใหบริการ ไมไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา นักศึกษาไมเขาใจ
การกรอกแบบฟอรม การใหเหตุผลในคํารอง ประกอบกับการไมติดตามและแจงผลคํารองที่ไดย่ืน
เสนอไป นักศึกษาอาจเสียสิทธ์ิที่ดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชาน้ันๆ ได  

8.4 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานอาจารยผูสอน โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผูวิจัยพบวาความสามารถในการถายทอดความรูและการตอบคําถามที่ไมชัดเจน ทําให
นักศึกษาเกิดความเคลือบแคลงประเด็นในรายวิชาน้ัน มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ซึ่งอาจเกิด
ความความไมมีประสบการณในการสอนในรายวิชาน้ัน (วัชร ีตระกูลงาม, 2550) ความรูของอาจารย
ผูสอนยังไมลุมลึกเพียงพอ มีบางประเด็นเน้ือหาที่อาจารยผูสอนแสดงทัศนคติสวนตัวที่แปลกแยกทํา
ใหนักศึกษาเขาใจสับสนระหวางขอเท็จจริงหรือความเห็น ประกอบกับลักษณะของอาจารยผูสอน 
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บางทานมีความเขมงวดรูปแบบการทํารายงาน ไมยืดหยุนกําหนดสง หรือแมกระทั่งมอบหมายงานให
ทํามากเกินไป ทําใหนักศึกษาเสียสิทธ์ิการไดคะแนนระหวางภาค  

8.5 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉลี่ย
แลวอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาหองเรียนที่ไมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด โดยเฉพาะรายวิชาที่มีอาจารยพิเศษเดินทางมาบรรยายซึ่งใหนักศึกษาที่ลงทะเบยีน
เขาฟงพรอมกัน เกิดปญหาที่น่ังไมเพียงพอ (ปริวัฒน จันทรทรง, 2559) ในสวนของทรัพยากรใน
หองสมุดมีไมเพียงพอ (ศรันยา จันทรทรง, 2560) ประกอบกับทรัพยากรบางสวนมีความลาสมัย  
ไมสามารถนํามาอางอิงประกอบการเรียนและการสอบได  

8.6 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานระบบที่ปรึกษา โดยเฉลี่ยแลวอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาการที่มีการเปดเผยความลับของนักศึกษา มีผลกระทบกับนักศึกษา
มากที่สุด นักศึกษาและที่ปรึกษามีตารางเวลาที่วางไมตรงกัน จึงทําใหไมสามารถเขาพบปะหารือได 
ซึ่งนักศึกษาหลายคนใหความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารกับที่ปรึกษาให
หลากหลายข้ึน หรือใหสามารถปรึกษาหารือไดนอกเหนือจากในตารางที่ไดกําหนดไว รวมถึงอยากให
ที่ปรึกษาติดตามวาแนวทางการแกไขปญหาที่ไดแนะนําไปน้ันถูกแกไขสําเร็จหรือไม เพียงใด 

8.7 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานครอบครัว โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวานักศึกษามีความเครียดจากการต้ังความหวังที่สูงมากจากครอบครัว 
และผลกระทบสวนหน่ึงมาจากฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว (กองสารวัตรนักเรียน, 2541 และ  
จงจิตต สายแกว, 2546) นักศึกษาตองทํางานเสริมระหวางเรียน (Past time) บางคนเขารวม
โครงการจางงานนักศึกษาเพื่อหารายไดระหวางเรียน โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรใหแตละคณะบริหาร
จัดการ และอีกสวนหน่ึงจําเปนตองทํางานผูชวยเด็กเสิรฟตามรานอาหารในชวงเย็นและวันหยุด  
ซึ่งไมมีเวลาวางในการอานหนังสือทบทวน 

8.8 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานตัวนักศึกษา โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาการที่นักศึกษาไมเขาเรียนบอยครั้ง ทําใหเรียนไมทันเพื่อน ไมทราบวา
อาจารยมอบหมายหัวขอการทํารายงานอยางไรบาง มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ซึ่งไปกระทบ
กับการจัดตารางชีวิตประจําวันของนักศึกษา นักศึกษาไมสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนได
ดวยตนเอง เกิดการเบื่อหนายและความคิดในดานลบตอรายวิชา (Brown and Holtzman:1968  
อางใน นภาพร เมฆรักษาวานิช, 2557) หรืออาจารยผูสอน (ทิพาวรรณ จันทรพิบูลย, 2510) 
นักศึกษาเลือกวิธีขจัดความเครียดโดยการระบายอารมณผานทางสื่อออนไลน (แพง ชินพงศ, 2555) 
และเกมออนไลน ปลอยปละละเลยไมสนใจการเรียนและทําใหไมมีสิทธิเขาสอบและตองลงทะเบียน
เรียนซ้ําอีกในภาคการศึกษาตอไป 

8.9 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานการเขาสังคม โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับ ปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาการที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่คณะจัดข้ึนมากเกินไป และบางสวน
ตองย่ืนใบลาตออาจารยประจําวิชาเพื่อเขารวมกจิกรรม มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ในสวนการ
สังสรรคระหวางกลุมเพือ่นก็มีสวนทําใหเสยีการเรียน (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2543) ตรงขาม การเขากับ
เพื่อนไมไดทําใหไมสามารถทํางานกลุมได (บรรจง โอฬาริ, 2546) เกิดปญหาการปรับตัวและขาด 
การยอมรับในกลุมเพื่อนรวมช้ันจนไมสามารถเรียนรวมกันได  
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยขางตน นําปจจัยแตละดานมาเรียงลําดับจากมากที่สุดตามระดับความคิดเห็น

ของนักศึกษาที่คิดวาเปนสาเหตุของการพนสภาพ ไดดังน้ี 
8.1 ปจจัยที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยแลวอยูใน

ระดับมาก ซึ่งผูวิจัยพบวามีหลายรายวิชาที่ไมมีคะแนนเก็บระหวางภาค ซึ่งกําหนดใหสอบปลายภาค
การศึกษา 100% มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ประกอบกับการจัดตารางสอบในวันเดียวกันสอง
รายวิชา รวมถึงการเอาวิชาที่ยากหรือเน้ือหาเยอะมาสอบในวันเดียวกันหรือสอบในวันที่ตอเน่ืองกัน 
ในกรณีที่ภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษาจําเปนตองลงทะเบียนเรียนวิชาที่ยากมีเน้ือหาเยอะ (เกษตร 
เมืองทอง, 2544) ตองใชเวลาในการอานทบทวนมาก ทําใหนักศึกษาไมมีเวลาอานหนังสือเตรียมสอบ 
สงผลกระทบตอการเตรียมตัวสอบในรายวิชาอื่นดวย นักศึกษาบางสวนสะทอนความคิดเห็นวามีการ
จัดตารางเรียนติดกับรายวิชาอื่น ทั้งรายวิชาของคณะนิติศาสตรเองและวิชานนอกคณะ เกิดความ 
เหน่ือยลา ออนเพลีย ทําใหไมมีเวลาพักผอน ไมมีแรงอานหนังสือ บางครั้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอนปกติ 
นัดสอนชดเชยนอกตาราง เกิดการซอนทับกับรายวิชาอื่นที่นักศึกษาตองเรียนในตารางเรียนปกติ 
นักศึกษาจําเปนตองเลือกเรียนวิชาในคณะของตนเอง และตองขาดเรียนวิชาอื่น ทําใหเรียนไมทัน
เพื่อน อีกปจจัยหน่ึงที่นาสนใจมากคือ บรรยากาศในหองเรียนที่นักศึกษาตองน่ังฟงบรรยาย บางครั้ง
ผูสอนพูดออกนอกเรื่อง ไมไดเน้ือหาครบตามที่กําหนดไว ประการสุดทายการเรียนในบางรายวิชาที่ 
ไมมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะเปนการกระตุนการเรียนแบบมีสวนรวม (Active Learning) ทําให
นักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสนใจฟงการบรรยาย และสงผลตอผลการเรียนที่ตํ่าลง เปน
ปจจัยบงช้ีที่ทําใหเกิดการพนสภาพนักศึกษาในที่สุด  

8.2 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานวิธีการสอน (Teaching Method) 
โดยเฉลี่ยแลวอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งผูวิจัยพบวาวิธีการแบงสัดสวนการใหคะแนนมีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด หลายรายวิชาที่เรียนเฉพาะภาคทฤษฎี ไมมีกิจกรรมเสริมอันจะเปนสิ่งที่จูงใจให
นักศึกษาเกิดความอยากรู ขาดเทคนิคกลวิธีในการสงเสริมการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(ทิศนา แขมมณี, 2551) การที่ไมมีคะแนนเก็บระหวางภาคสงผลตอคะแนนสอบปลายภาคอยางมาก  

8.3 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานการใหบริการ โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผู วิจัยพบวานักศึกษาหลายคนที่ไมสามารถเขาถึงขาวสาร ขอมูล กําหนดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การแจงกําหนดย่ืนคํารองตางๆ มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด ในมติของผูใหบริการ ไมไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา นักศึกษาไมเขาใจ
การกรอกแบบฟอรม การใหเหตุผลในคํารอง ประกอบกับการไมติดตามและแจงผลคํารองที่ไดย่ืน
เสนอไป นักศึกษาอาจเสียสิทธ์ิที่ดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชาน้ันๆ ได  

8.4 ปจจัยบงช้ีที่เปนสาเหตุของการพนสภาพนักศึกษาดานอาจารยผูสอน โดยเฉลี่ยแลวอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผูวิจัยพบวาความสามารถในการถายทอดความรูและการตอบคําถามที่ไมชัดเจน ทําให
นักศึกษาเกิดความเคลือบแคลงประเด็นในรายวิชาน้ัน มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด ซึ่งอาจเกิด
ความความไมมีประสบการณในการสอนในรายวิชาน้ัน (วัชร ีตระกูลงาม, 2550) ความรูของอาจารย
ผูสอนยังไมลุมลึกเพียงพอ มีบางประเด็นเน้ือหาที่อาจารยผูสอนแสดงทัศนคติสวนตัวที่แปลกแยกทํา
ใหนักศึกษาเขาใจสับสนระหวางขอเท็จจริงหรือความเห็น ประกอบกับลักษณะของอาจารยผูสอน 
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9. ขอเสนอแนะ 
9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
(1) ดานการเรียนการสอน คณะควรปรับปรุงกระบวนการประเมินผลรายวิชา โดยแบง

สัดสวนคะแนนระหวางภาค และปลายภาค หรือใหมีคะแนนการเขาเรียน หรือคะแนนความต้ังใจ  
(พรเพ็ญ ไตรพงษ, 2560)ใหเหมาะสมกับเน้ือหาและบริบทแตละรายวิชา ซึ่งคณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็ไมไดใชการ
วัดผลจากการสอบปลายภาค 100 คะแนนเต็มเพียงอยางเดียว (จรัญ ภักดีธนากุล อางใน ตรีเนตร 
สาระพงษ, 2555) ซึ่งอาจจะสงเสริมการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมกวดวิชาเพิ่มเติมเฉพาะรายวิชาที่มี
เน้ือหาที่เขาใจยาก หรือรายวิชาที่มีสถิติผลการเรียนของนักศึกษาเปน F เยอะ อาจกําหนดจัดชวง
กอนสอบปลายภาคระยะ 1-2 เดือน โดยใชกลไกนักศึกษารุนพี่สลับสับเปลี่ยนมาสอนใหรุนนอง 
รวมถึงการจัดกิจกรรมสอนวิธีการเขียนตอบขอสอบกฎหมายใหถูกตองตามหลักเกณฑ เนนเฉพาะวิชา
ที่มีเอกลักษณการเขียนตอบที่แตกตางจากรายวิชาสวนใหญ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1-2 ควรจัดใหมี
การเดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานประกอบการทางดานกฎหมาย เพื่อใหเห็นเปาหมายในการเรียน
นิติศาสตรที่ชัดเจน สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3-4 ควรสงไปฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหมีโอกาสใช
ทักษะความรูทางดานกฎหมาย รวมถึงประสบการณชีวิตการทํางาน  

(2) ดานวิธีการสอน คณะควรนําเทคนิคการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning) 
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมาปรับใชในการเรียนการสอน ควบคูกับการใชเทคนิคอื่นตามเอกลักษณ
รายวิชา เชน วิชาการวาความและศาลจําลอง ควรใชเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
วิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท ควรใชเทคนิค CBL+PBL เปนอาทิ และอาจจะใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมต้ังแตการวางแผนการสอน การออกแบบกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมในหองเรียน รวมถึง
การอภิปรายสรุป ตามแนวทางการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย
จะแจงหัวขอการสอนใหนักศึกษาไปศึกษาคนความากอน แลวนํามาอภิปรายในช่ัวโมงที่จะสอน  
ซึ่งการเตรียมตัวลวงหนาจะไดประโยชนกวากลับไปอานทบทวนทีหลัง (ตรีเนตร สาระพงษ, 2555) 
ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะทางกฎหมายและทักษะอื่นไดเต็มที่ 

(3) ดานการใหบริการ คณะควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธขาวสารการศึกษา และอาจใชชองทางเครือขายสังคมออนไลนมาเปนทางเลือกในการ
แจงขอมูลขาวสาวตางๆ ใหนักศึกษาได ดานเจาหนาที่ใหบริการนักศึกษา ควรฝกอบรมหลักสูตร 
Service Mind และอาจจะนําระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มาใชในบางโอกาส
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูมารับติดตอ ไมวาจะเปน นักศึกษา ผูปกครอง อาจารย และบุคคลอื่นที่
จําเปนตองติดตอประสานงานดานการศึกษา 

(4) ดานอาจารยผูสอน คณะควรสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ สรางเครือขายกับ
ผูใชบัณฑิต สถานที่ราชการ บริษัทเอกชนใหมากข้ึน สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรูใหมโดยการ
ทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดใหมีการประเมินผลการสอนเปนระยะ และจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการสอนทีดี่ ระหวางผูสอนซึ่งอาจจะเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหขอคิดเห็นรวม
ดวยในบางโอกาส 
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(5) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คณะควรขยายหองสมุดและเพิ่มเติมทรัพยากรใหทันสมัย 
เพื่อสรางบรรยากาศการศึกษาคนควาใหนักศึกษาไดใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และหองกิจกรรมเพิ่ม
จากเดิม 1-2 หอง จากเดิมที่มีอยูแลว 2 หอง คือ หองสโมสรนักศึกษา และหองซอมดนตรี  

(6) ดานอาจารยที่ปรึกษา คณะควรกํากับดูแลใหอาจารยที่ปรึกษาไดปฏิบัติหนาที่ไดตาม
บทบาทอยางที่ควรจะเปน และใหมีการติดตามผลวานักศึกษาไดทําตามคําแนะนําหรือไม มีปญหา
ติดขัดประการใด รวมถึงที่ปรึกษาตองใหความสนใจเปนพิเศษสําหรับนักศึกษาที่มีความแปรปรวน
ทางดานจิตใจ นักศึกษาที่เก็บตัวมากกวาปกติ  

 
9.2 ขอเสนอการทําวิจัยครั้งตอไป 
(1) ควรศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อกระตุน

แรงจูงใจในการเรียน  
(2) ควรศึกษารูปแบบการบรหิารจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อลดการตกออก 
 

10. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีไดรับงบประมาณทุนอุดหนุนจากสํานักงานบริหารสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 
2558 ซึ่งการดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จลุลวงได ดวยคําแนะนําตางๆ จากที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบัน 
คือ ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย นายขรรคเพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอบคุณนักศึกษาคณะนิติศาสตรทุกคนที่ไดเสียสละเวลาบางสวนให
ขอมูลอันเปนประโยชนย่ิงตอการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตรจารย ดร.อินทิรา ซารฮี รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจ
สังคม ที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี และขอบคุณ นางสาวปญจีรา ศุภดล นักวิเคราะห
นโยบายและแผน ชํานาญการ ที่ใหความชวยเหลือดวยไมตรีจิตทําใหโครงการวิจัยไดสําเร็จลุลวง
ดวยดี  
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9. ขอเสนอแนะ 
9.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
(1) ดานการเรียนการสอน คณะควรปรับปรุงกระบวนการประเมินผลรายวิชา โดยแบง

สัดสวนคะแนนระหวางภาค และปลายภาค หรือใหมีคะแนนการเขาเรียน หรือคะแนนความต้ังใจ  
(พรเพ็ญ ไตรพงษ, 2560)ใหเหมาะสมกับเน้ือหาและบริบทแตละรายวิชา ซึ่งคณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็ไมไดใชการ
วัดผลจากการสอบปลายภาค 100 คะแนนเต็มเพียงอยางเดียว (จรัญ ภักดีธนากุล อางใน ตรีเนตร 
สาระพงษ, 2555) ซึ่งอาจจะสงเสริมการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมกวดวิชาเพิ่มเติมเฉพาะรายวิชาที่มี
เน้ือหาที่เขาใจยาก หรือรายวิชาที่มีสถิติผลการเรียนของนักศึกษาเปน F เยอะ อาจกําหนดจัดชวง
กอนสอบปลายภาคระยะ 1-2 เดือน โดยใชกลไกนักศึกษารุนพี่สลับสับเปลี่ยนมาสอนใหรุนนอง 
รวมถึงการจัดกิจกรรมสอนวิธีการเขียนตอบขอสอบกฎหมายใหถูกตองตามหลักเกณฑ เนนเฉพาะวิชา
ที่มีเอกลักษณการเขียนตอบที่แตกตางจากรายวิชาสวนใหญ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1-2 ควรจัดใหมี
การเดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานประกอบการทางดานกฎหมาย เพื่อใหเห็นเปาหมายในการเรียน
นิติศาสตรที่ชัดเจน สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3-4 ควรสงไปฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหมีโอกาสใช
ทักษะความรูทางดานกฎหมาย รวมถึงประสบการณชีวิตการทํางาน  

(2) ดานวิธีการสอน คณะควรนําเทคนิคการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม (Active Learning) 
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมาปรับใชในการเรียนการสอน ควบคูกับการใชเทคนิคอื่นตามเอกลักษณ
รายวิชา เชน วิชาการวาความและศาลจําลอง ควรใชเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
วิชาสังคมวิทยาและการพัฒนาชนบท ควรใชเทคนิค CBL+PBL เปนอาทิ และอาจจะใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมต้ังแตการวางแผนการสอน การออกแบบกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมในหองเรียน รวมถึง
การอภิปรายสรุป ตามแนวทางการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยอาจารย
จะแจงหัวขอการสอนใหนักศึกษาไปศึกษาคนความากอน แลวนํามาอภิปรายในช่ัวโมงที่จะสอน  
ซึ่งการเตรียมตัวลวงหนาจะไดประโยชนกวากลับไปอานทบทวนทีหลัง (ตรีเนตร สาระพงษ, 2555) 
ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะทางกฎหมายและทักษะอื่นไดเต็มที่ 

(3) ดานการใหบริการ คณะควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธขาวสารการศึกษา และอาจใชชองทางเครือขายสังคมออนไลนมาเปนทางเลือกในการ
แจงขอมูลขาวสาวตางๆ ใหนักศึกษาได ดานเจาหนาที่ใหบริการนักศึกษา ควรฝกอบรมหลักสูตร 
Service Mind และอาจจะนําระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มาใชในบางโอกาส
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูมารับติดตอ ไมวาจะเปน นักศึกษา ผูปกครอง อาจารย และบุคคลอื่นที่
จําเปนตองติดตอประสานงานดานการศึกษา 

(4) ดานอาจารยผูสอน คณะควรสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ สรางเครือขายกับ
ผูใชบัณฑิต สถานที่ราชการ บริษัทเอกชนใหมากข้ึน สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรูใหมโดยการ
ทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดใหมีการประเมินผลการสอนเปนระยะ และจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการสอนทีดี่ ระหวางผูสอนซึ่งอาจจะเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหขอคิดเห็นรวม
ดวยในบางโอกาส 
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การศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทัล): Thailand 4.0 
 

เพ็ญจันทร สินธุเขต1
 

 

บทคัดยอ 
 จากปญหาการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผานมาที่ไมอาจนําพาประเทศพัฒนาไปได ดังน้ัน

รัฐบาลจึงไดสรางโมเดลใหม คือ“ประเทศไทย 4.0” เปนโมเดลเศรษฐกิจใหมเนนการพัฒนาสู  
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” ดวยการ สราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ตองการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
นอยใน 3 มิติสําคัญ คือเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการแนนภาคบริการมากข้ึน 
ซึ่งการศึกษา เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนสูความสําเร็จตามเปาหมายดังน้ันการศึกษาในยุคน้ี 
(ดิจิทัล): Thailand 4.0 หนวยงานสถานศึกษา ครูและผูเรียนจะตองมีการปรับตัวเอง ครูเปนแหลง
สรางนวัตกรรม มีการทํางานเปนทีมกระตุนสรางแรงบันดาลใจ อํานวยความสะดวก และเรียนรูไป
พรอมกับผูเรียน ออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนมีวัฒนาการ ทางเทคโนโลยี เรียนรูเศรษฐกิจฐานความรู 
ที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ี เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และตอบสนองพื้นถ่ินมาบูรณาการ 
เชิงสรางสรรค ปฏิสัมพันธกับสังคม เรียนรูจากขอมูลขนาดใหญบนโลกไซเบอร เพื่อสรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตลาดแรงงาน และความตองการของสังคม ครูและบุคลากรมีการวิจัยพัฒนาตอยอดความรู 
ซึ่งการจัดการเรียนรู ยุคน้ีมีปจจัยหลักๆ 3 ปจจัย คือ อินเทอรเน็ต ความคิดสรางสรรค และ 
การปฏิสัมพันธกับสังคม และตองจัดการศึกษาทัง้ระบบต้ังแตปฐมวัย ไปจนถึงอุดมศึกษา ที่เนนการมี
สวนรวมพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดของเยาวชน ไปพรอมกัน 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรู ผูเรียน
มีความรอบรูสิ่งรอบตัวที่พรอมเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 2) ดานทักษะ มีทักษะดานเทคโนโลยี 
ทักษะการทํางาน ทักษะการคิดจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู การแกปญหา การคิดวิเคราะห 
บูรณาการเชิงสรางสรรค การจัดการบุคคล การประเมิน ทักษะการตัดสินใจ และความยืดหยุน  
ในสถานการณที่เหมาะสม ทักษะการบริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะบูรณาการเชิงสรางสรรคทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ดาน
คุณลักษณะ ไดแก มีความอดทน กลาคิด กลาทํา ทํางานรวมกับผูอื่นได มีความฉลาดทางอารมณ  
มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย มีความมุงมั่นสรางสรรค 
 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนการศึกษาที่สอดคลองในยุคน้ี ไดแก 
หลักสูตร กระบวนการสอน ครู การวัดผลประเมินผล และนอมนําปรัชญาเศรษฐกกิจพอเพียงจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสราง ความเขมแข็งภายใน และการจัดการศึกษาตองมีพลวัตที่เหมาะสมในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงน้ี 
 

คําสําคัญ: การศึกษายุคน้ี 1, ดิจิทัล 2, Thailand 4.0 3  
 
  
1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล E-mail: Penchan2sin@gmail.com 
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Study this era. (Digital era): Thailand 4.0 
 

Penchan sintukhet1  

 
Abstracts 

Due to the country's recent development problems that could not lead to 
the country, the government created a new model called "Thailand 4.0"."It is a new 
economic model that emphasizes the development of" sustainable, wealth and 
sustainable " By building "internal strength" driven by the concept. "Sufficiency 
Economy Philosophy" through the mechanism, "the state needs to drive change in at 
least three major dimensions, from the production of" commodity "to" innovative " 
Switching from a country driven by industry to technology driven. Creativity and 
innovation And shift from focusing on the manufacturing sector to more service 
sectors. Education is the key to driving success.Therefore, education in this era 
(digital): Thailand 4.0. Teachers and learners need to adjust themselves. Teachers are 
the source of innovation. Teamwork Motivational inspiration Facilitate and learn with 
the learner. Design activities for students to evolve in technology. Learn the 
knowledge economy that exists everywhere on this planet. Learn to take into 
account the environment and the local response to creative integration. Interaction 
with society Learn from big data on cyberspace. To innovate that responds to the 
labor market and the needs of society. Teachers and staff have developed research 
knowledge. There are three main factors in learning management: Internet, creativity. 
And social interaction And to complete education system from primary school to 
higher education. Focus on contributing to maximum potential. There are 3 aspects 
of youth: 1) knowledge. The learner is well versed in the changing world of 
tomorrow.2) skills, technology skills Work skills Imaginative thinking skills Knowledge 
acquisition skills, problem solving, analytical thinking. Creative integration Personal 
management, decision-making skills assessment And flexibility in the right place 
Service skills Communication skills The creative, cultural, social, political, and lifelong 
learning skills of 21st century people are learning 3R × 8C. 3) The features include 
patience,courage, work with others, have intelligence, emotion, morality, kindness, 
discipline. Is committed 

The educational management approach requires the adaptation of consistent 
education in this era, such as the teacher training curriculum, assessment and 
evaluation. And embrace the philosophy of sufficiency economy, teaching and 
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สรางนวัตกรรม มีการทํางานเปนทีมกระตุนสรางแรงบันดาลใจ อํานวยความสะดวก และเรียนรูไป
พรอมกับผูเรียน ออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนมีวัฒนาการ ทางเทคโนโลยี เรียนรูเศรษฐกิจฐานความรู 
ที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ี เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และตอบสนองพื้นถ่ินมาบูรณาการ 
เชิงสรางสรรค ปฏิสัมพันธกับสังคม เรียนรูจากขอมูลขนาดใหญบนโลกไซเบอร เพื่อสรางนวัตกรรมที่
ตอบสนองตลาดแรงงาน และความตองการของสังคม ครูและบุคลากรมีการวิจัยพัฒนาตอยอดความรู 
ซึ่งการจัดการเรียนรู ยุคน้ีมีปจจัยหลักๆ 3 ปจจัย คือ อินเทอรเน็ต ความคิดสรางสรรค และ 
การปฏิสัมพันธกับสังคม และตองจัดการศึกษาทัง้ระบบต้ังแตปฐมวัย ไปจนถึงอุดมศึกษา ที่เนนการมี
สวนรวมพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพสูงสุดของเยาวชน ไปพรอมกัน 3 ดาน ไดแก 1) ดานความรู ผูเรียน
มีความรอบรูสิ่งรอบตัวที่พรอมเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 2) ดานทักษะ มีทักษะดานเทคโนโลยี 
ทักษะการทํางาน ทักษะการคิดจินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู การแกปญหา การคิดวิเคราะห 
บูรณาการเชิงสรางสรรค การจัดการบุคคล การประเมิน ทักษะการตัดสินใจ และความยืดหยุน  
ในสถานการณที่เหมาะสม ทักษะการบริการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะบูรณาการเชิงสรางสรรคทาง
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 ดาน
คุณลักษณะ ไดแก มีความอดทน กลาคิด กลาทํา ทํางานรวมกับผูอื่นได มีความฉลาดทางอารมณ  
มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย มีความมุงมั่นสรางสรรค 
 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนการศึกษาที่สอดคลองในยุคน้ี ไดแก 
หลักสูตร กระบวนการสอน ครู การวัดผลประเมินผล และนอมนําปรัชญาเศรษฐกกิจพอเพียงจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสราง ความเขมแข็งภายใน และการจัดการศึกษาตองมีพลวัตที่เหมาะสมในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงน้ี 
 

คําสําคัญ: การศึกษายุคน้ี 1, ดิจิทัล 2, Thailand 4.0 3  
 
  
1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล E-mail: Penchan2sin@gmail.com 
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คํานํา 
ประเทศไทยในอดีตมีการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนการเกษตร

ไปสู “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เนน
อุตสาหกรรมหนัก พบปญหาที่ไมอาจนําพาประเทศพัฒนาไปมากกวาน้ี จึงสรางโมเดลใหม คือ 
“ประเทศไทย 4.0” เปนโมเดลเศรษฐกิจใหม เนนพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน” ดวยการ
สราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก 
“ประชารัฐ” ซึ่งเปนความมุงมั่นปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” คือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอย ใน 3 มิติสําคัญ คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยน
จากการผลิตสินคาไปสูกาบริการมากข้ึน มีคุณลักษณะ 6 ประการดวยกัน คือความภาคภูมิใจในความ
เปนชาติ และวัฒนธรรม ของตน พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีสังคมที่มีคุณภาพ 
สภาพแวดลอมที่นาอยู โครงสรางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง และมีบทบาทสําคัญระดับภูมิภาค และระดับ
โลก (สุวิทย เมษินทรีย (2559: ออนไลน)  

 รายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) (2556) สรุปปญหาการศึกษา
ไทย 3 ดาน คือระบบการศึกษาใชทรัพยากรมาก แตผลสัมฤทธ์ิตํ่า ความเลื่อมล้ํา ของคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับสูง และระบบการเรียนการสอน ไมเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษ ที่ 21  
ซึ่งสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล) หรือ Thailand 4.0 
สอดคลองกับ กัลยา ติงศภัทิย. (2557: 2-4) กลาวถึงผูบริหารจะตองรับผิดชอบการบริหาร และการ
จัดการศึกษา ในสถานศึกษาของตนซึ่งมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน การปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
จะตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่ตองอาศัยการเรยีนรูฐานขอมูล สื่อ แหลงเรียนรูขนาดใหญแสวงหา
ความรูเพื่อสรางสิ่งใหมๆ เปนนวัตกรรมที่นํามาสูการพัฒนาประเทศ ผูเขียนไดศึกษาองคความรู 
แนวคิด เพื่อสรุปแนวทางการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน เพื่อสถานศึกษาสามารถประยุกตใชในบริบท
ตน และบรรลุเปาหมายของการศึกษาชาติ ที่มุงสูเปาหมายการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศกึษา  
 เพื่อศึกษาทิศทางและแนวทางของการจัดการศึกษา ในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  

จากแนวคิด นโยบาย สรุปสาระความรูที่คาดวาจะเปนประโยชน และสามารถนําไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาจัดการศึกษา ในยุคปจจุบันและอนาคตได 

 

นิยามศพัยเฉพาะ  
 1. Thailand 4.0 หมายถึง โมเดลเศรษฐกิจใหม เนนเรื่องการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง 

และย่ังยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” 

 2. ยุคน้ี (ดิจิทัล) หมายถึง ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ยุคที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ที่เปนดิจิทัลดวย
รูปแบบ และชองทางไดอยางงายและรวดเร็ว ในทุกที่และทุกเวลาที่ตองการ 

101

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

102 
 

วิธีการศกึษา  
 ดําเนินการศึกษาคนควาจาก หนังสือเอกสาร วารสารและฐานขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต 
แลวนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปองคความรูในประเด็นที่สนใจ ตามกรอบการศึกษาตอไปน้ี 

 
กรอบการศึกษาคนควาเรื่อง การศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
 
 
 
   
  
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบการศึกษาคนควาเรื่อง การศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
 

แนวคิดการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4 
 
 ความหมายการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
 วิจารณ พานิช (2560: 1-8) ไดกลาวถึง การศึกษายุคดิจิทัล หรือการศึกษา Thailand 4.0 
เพื่อสรางนวัตกรรมในทุกงาน ทุก Sector ทุกระดับสังคม คนทุกคน ทุกอายุเปน “ผูทํางานดวย
ความรู” (Knowledge worker) มีการเรียนรู ณ ทุกจุดของชีวิต ทุกคน มีทักษะการเรียนรู (learning 
skill) แตละคน เปนเจาของ รัฐจัดอํานวยความสะดวก โดยจัด e-Learning Tools ใหเปนการเรียนรู
แบบ “ประชาธิปไตย” โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทย 4.0 และใชความ
ริเริ่มสรางสรรค สูนวัตกรรมเพื่อ Creative Economy & Creative Society รัฐตองเปลี่ยนบทบาท
จาก Command & Control เปน Empowerment เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมแบบ 
Disruptive Change สอดคลองกับ วิรัช ปณฑศิริโรจน (2559: ออนไลน) กลาวถึง Education 4.0 
คือการเรียนการสอน ที่สอนใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ี  
มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม  
    

การศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  
ยืน ภูวรวรรณ (2557: 6-8) กลาวถึง ในอนาคตคนเราจะอยูรวมกับสิ่งแวดลอมสื่อใหม 

แสวงหาความรู เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีทํางาน และโครงสรางองคกร ทําใหทุกคนเปน 
Global citizen การศึกษาตองปรับตัวเอง ซึ่งตองใชทฤษฎีการเรียนรู Behaviorism Cognitivism 
Constructivism Connectivism ซึ่งสอดคลองกับ (วิรัช ปณฑศิริโรจน. 2559: ออนไลน) กลาวถึง 
ยุค Thailand 4.0 ควรใหผูเรียนสามารถ นํา องคความรูบนโลกมาบูรณาการ เชิงสรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ ซึ่งมีปจจัยหลักๆ 3 ปจจัย คือ Internet ความคิดสรางสรรค การปฏิสัมพันธกับสังคม 

- แนวคิดการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 
4.0  
- เปาหมายการพัฒนา “คน” ในการศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทลั) : Thailand 4.0 
- แนวทางการพัฒนาการศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทลั) :Thailand 4.0 

สรุปผลการศึกษา : การศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทัล) : Thailand 4.0 

 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ยุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 4.0 
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 ความหมายการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
 วิจารณ พานิช (2560: 1-8) ไดกลาวถึง การศึกษายุคดิจิทัล หรือการศึกษา Thailand 4.0 
เพื่อสรางนวัตกรรมในทุกงาน ทุก Sector ทุกระดับสังคม คนทุกคน ทุกอายุเปน “ผูทํางานดวย
ความรู” (Knowledge worker) มีการเรียนรู ณ ทุกจุดของชีวิต ทุกคน มีทักษะการเรียนรู (learning 
skill) แตละคน เปนเจาของ รัฐจัดอํานวยความสะดวก โดยจัด e-Learning Tools ใหเปนการเรียนรู
แบบ “ประชาธิปไตย” โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทย 4.0 และใชความ
ริเริ่มสรางสรรค สูนวัตกรรมเพื่อ Creative Economy & Creative Society รัฐตองเปลี่ยนบทบาท
จาก Command & Control เปน Empowerment เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมแบบ 
Disruptive Change สอดคลองกับ วิรัช ปณฑศิริโรจน (2559: ออนไลน) กลาวถึง Education 4.0 
คือการเรียนการสอน ที่สอนใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ี  
มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม  
    

การศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  
ยืน ภูวรวรรณ (2557: 6-8) กลาวถึง ในอนาคตคนเราจะอยูรวมกับสิ่งแวดลอมสื่อใหม 

แสวงหาความรู เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีทํางาน และโครงสรางองคกร ทําใหทุกคนเปน 
Global citizen การศึกษาตองปรับตัวเอง ซึ่งตองใชทฤษฎีการเรียนรู Behaviorism Cognitivism 
Constructivism Connectivism ซึ่งสอดคลองกับ (วิรัช ปณฑศิริโรจน. 2559: ออนไลน) กลาวถึง 
ยุค Thailand 4.0 ควรใหผูเรียนสามารถ นํา องคความรูบนโลกมาบูรณาการ เชิงสรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ ซึ่งมีปจจัยหลักๆ 3 ปจจัย คือ Internet ความคิดสรางสรรค การปฏิสัมพันธกับสังคม 

- แนวคิดการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 
4.0  
- เปาหมายการพัฒนา “คน” ในการศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทลั) : Thailand 4.0 
- แนวทางการพฒันาการศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทลั) :Thailand 4.0 

สรุปผลการศึกษา : การศึกษายุคน้ี 
(ดิจิทัล) : Thailand 4.0 

 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ยุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 4.0 
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ใหนักเรียนมีโอกาสสรางนวัตกรรมสอดคลองกับ ฟาฏินา วงศเลขา (2558: ออนไลน) กลาววา  
ยุคดิจิทัล เปนยุค "โลก คือหองเรียน" มีการนําสื่อเทคโนโลยี ในการถายทอดความรูจากครูผูสอนไปสู
ผูเรียน สงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจใฝเรียนรูสนุกสนาน กระตือรือรนในการเรียนรูมากข้ึน  
ครูมีบทบาท ในการเปนผูอํานวยความสะดวก และช้ีแนะแนวทางเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และ
บางครั้งอาจจะตองเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับผู เรียนดวย จึงตองมีคุณลักษณะที่เรียกวา  
e-Teacher และศูนยพัฒนาการนิเทศเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน สพฐ. (2559: 1) ใหแนวคิด
จัดการศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 ดังภาพประกอบ 2 ตอไปน้ี 

 
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล: Thailand 4.0) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 การศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 

การศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 4.0 

เศรษฐกิจฐานความรู 
- ผูประกอบการ 
- ลงทุนอยางชาญฉลาด 
- บริการเนนคุณภาพ 
- แรงงานที่มีความรู/ทักษะ 

 Thailand 4.0 

 การศึกษา 4.0 
- เรียนรูเพ่ือสรางนวัตกรรม 
- เศรษฐกิจฐานความรู 
- โลกไซเบอร 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- เขาถึงการเรียนรูทุกที่  
ทุกเวลา 
- พัฒนาครูและบุคลากร 
- วิจัยพัฒนาตอยอดความรู 
- สภาพแวดลอม 
- ตอบสนองพ้ืนถิ่น 
 
 

Food Agriculture & Bio-tech 
Health, Wellness & Bio-medical 
Smart Device, Robotic & Electronic 
Digital & Embedded Technology 
Creative, Culture & High Value Service 

 ประชารัฐ 

 ปฎิรูป   
- เศรษฐกิจ 
- วิจัย & พัฒนา 
- การศึกษา 

 

 Modern Thailand 4.0 

รายไดประชาชาติ 
กระจายรายไดประชากร 
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

  มั่งคั่ง  

 มั่นคง  

 ย่ังยืน 
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2559). “นโยบายและแนวทาง  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูประบบการประเมนิ
และประกันคุณภาพการศึกษา 

จากแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจ และการศึกษาของศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพ
การศึกษา ข้ันพื้นฐานเปนการเรียนรูเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อสรางนวัตกรรม ผูเรียนแสวงหาความรู
จากโลกไซเบอรเขาถึงทุกที่ ทุกเวลา เรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีตองพัฒนาครูและบุคลากร  
มีการวิจัยพัฒนาตอยอดความรู เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมและตอบสนองพื้นถ่ิน ประชารัฐรวม
ปฏิรูปเศรษฐกิจวิจัยพัฒนา และการศึกษาเพื่อเปาหมายการเกิดรายไดประชาชาติ การกระจายรายได
ของประชากร และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งจะสงผลให ประเทศไทยบรรลุเปาหมายที่รัฐบาล 
ต้ังไว คือ “มั่งค่ัง มั่นคง ย่ังยืน” ไดออกแบบกรอบแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ทําให
มองเห็นทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในยุค Thailand 4.0 

เกียรติอนันต ลวนแกว, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน และไกรยส ภัทราวาท (อางถึงใน สรวงมณฑ 
สิทธิสมาน, 2559: ออนไลน) สรุปวา อนาคต “ระบบการศึกษาไทยตองเรงปรับตัวเพื่อสราง 
ความมั่นใจใหแก นักลงทุนรวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Thailand Economy 4.0 และ
ความตองการของตลาดแรงงาน ในประเทศ โดยเริ่มตนจากการสรางโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหเทาเทียมกันแกเด็กเยาวชนทุกคนในประเทศ ฝกฝนทักษะที่ตลาดแรงงานตองการในอนาคต 
มากกวาทักษะการทํางานซ้ําๆ (Routine Skills) สวนแรงงานที่ตองการยกระดับศักยภาพการทํางาน
ควรมุงพัฒนาทักษะที่เทคโนโลยี Non-Routine Skills” และปรับตัวของผูเรียนใหสามารถพัฒนา
ตนเองไดตลอดชีวิต 

วิจารณ พานิช (2560: 2-3) กลาวถึง วิธียกระดับผลลัพธการเรียนรูอยางงายสูคุณภาพ
การศึกษา Thailand 4.0 คือควรต้ังความหวัง และสงเสริมใหสูง (High Expectation High Support) 
ลงทุนที่หองเรียนแกปญหาเด็กออกกลางคันปรับเปลี่ยนวิถีการเรียนรูใหม ดังน้ี 

1. เรียนโดยลงมือทําเพื่อใหเกิดทักษะ (Learning By Doing) 
2. สุดยอดทักษะ 4 ประการ (3ร 1ว): แรงบันดาลใจ/ไฟ (Inspiration Skill) เรียนรู 

(Learning Skills) รวมมือ (Collaboration Skill) วินัย (ในตน) (Self-Discipline Skills)  
3. เรียนโดยการลงมือทําเปนทีม แลวรวมกันไตรตรองวาไดเรียนรูอะไรตองการเรียนอะไร

ตอ/เพิ่ม  
ครูจะตองมีจิตวิญญาณ มีคุณธรรม มีทักษะ กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ ออกแบบกิจกรรม 

ประเมินเพื่อพัฒนา ตรวจสอบครู เขาใจและพัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง มีการประเมินขณะสอน 
ประเมินปอนกลับอยางสรางสรรค และประเมินผลลัพธ วิธีการสอนตองเปนแบบสรางสรรคเปนฐาน 
(Creativity-Based Learning), การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL), 
การเรียนรูแบบลงมือทํา (ปฏิบัติ) (Active Learning) (AL) เรียนโดยลงมือทาํตามดวยการไตรตรองสะทอน
คิด ผูเรียนเกิดการพัฒนา (Meta-Cognition Skills) ประเมินและปรบัปรงุการเรียนรูของตนเอง ครูเปลี่ยน
บทบาทเปนผูสรางแรงจูงใจ (Inspirator), ผูออกแบบ (Designer), ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator),  
ผูฝก (Coach), ผูใหบริการ (Scaffolding Provider), ผูสะทอนกลับ (AAR/Reflection Facilitato),  
ผูประเมินเบื้องตน (Formative Assessor), ผูใหขอเสนอแนะที่สรางสรรค (Constructive 
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จากโลกไซเบอรเขาถึงทุกที่ ทุกเวลา เรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีตองพัฒนาครูและบุคลากร  
มีการวิจัยพัฒนาตอยอดความรู เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมและตอบสนองพื้นถ่ิน ประชารัฐรวม
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มองเห็นทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในยุค Thailand 4.0 

เกียรติอนันต ลวนแกว, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน และไกรยส ภัทราวาท (อางถึงใน สรวงมณฑ 
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Feedback Provide), ผูประเมินสรปุ (Summative Evaluator) ครูเปนผูเรียนรู (Learner) ในชุมชน
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การปฏิบัติซึ่ง ไพฑูรย สินลารัตน (2559: 2-3) ใหความหมาย การศึกษา 4.0 คือ การเติบโตของมนุษย
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การศึกษา 4.0  
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ตาราง 1 ความหมาย Thailand 4.0 โดย ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต 
ที่มา: ไพฑูรย สินลารัตน. (2559) “การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและการจัดการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”. การประชุมทางวิชาการของคุรุสภาป 2559  
 

 เปาหมายการพัฒนา “คน” ในการศึกษายุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  
เปาหมายการจัดการศึกษาไทยในยุคน้ี (ดิจิทัล) : Thailand 4.0 เปนการเตรียมพรอม  

สรางคนไทยยุคใหมสูโลกอนาคต สุวิทย เมษินทรีย. (2559: ออนไลน) สรุปเปาหมายที่สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 3-17) กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 2560-2574 เพื่อการปฏิรูป
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ประเทศที่มุงสู ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยตองปฏิรูปการศึกษาใน 5 ดาน คือ ดานการเขาถึง
โอกาสทางการศึกษา ดานความเทาเทียมคุณภาพ ดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ดานความ
มีประสิทธิภาพ และผลลัพธสุดทายคือสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม มุงสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
และทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง อนุชาติ พวงสําลี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน, 2559: 14-15) ไดกลาวถึง การขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปาหมาย 
ของการศึกษา คือ การสรางกระบวนการเรียนรูเพือ่ใหเยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสดุของความ
เปนมนุษย และวิจารณ พานิช (2555: 16-21) และ เดลินิวส (2559: ออนไลน) ไดสรุปทักษะใน
ศตวรรษที ่21 ดังน้ี   

 1. องคความรูสําคัญ ไดแก ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรูเกี่ยวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรูดานสุขภาพ 
(Health Literacy) ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)  

 2. ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ  
สื่อและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21 คือ 
การเรียนรู 3R × 8C 3R คืออานออก (Reading), เขียนได (W)Riting, และคิดเลขเปน 
(A)(Rithemetics) 8C คือ 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 3) ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 
(Cross-cultural Understanding) 4) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 5) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทัน
สื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) 6) ทักษะดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 7) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู (Career and Learning Skills) และ 8) มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย 
(Compassion)  

 ไกรยส ภัทราวาท และกําจร ตติยกวี (ไทยโพสต, 2559) กลาวถึง รายงานเวทีเศรษฐกิจโลก 
หรือ World Economic Forum ถึง 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกตองการในป 2020 ดังน้ี  
1) ทักษะการแกไขปญหาที่ทับซอน 2) การคิดวิเคราะห 3) ความคิดสรางสรรค 4) การจัดการบุคคล 
5) การทํางานรวมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ 7) รูจักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 
9) การเจรจาตอรอง 10) ความยืดหยุนทางความคิดสอดคลองกับผลสํารวจความตองการแรงงานของ
นายจาง คาดหวังใหพนักงานมีทักษะดานการคิดวิเคราะห (Critical Thinking) และความคิด
สรางสรรค (Creativity)  

 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  
นโยบายนายกรัฐมนตรีปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่ง ค่ัง ย่ังยืน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559: 9) ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา 
คือจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลงสูการปฏิบัติ รัฐบาลจึงกําหนดจุดเนน 6 ยุทธศาสตร
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สรางสรรค (Creativity)  

 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0  
นโยบายนายกรัฐมนตรีปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่ง ค่ัง ย่ังยืน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559: 9) ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา 
คือจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อลงสูการปฏิบัติ รัฐบาลจึงกําหนดจุดเนน 6 ยุทธศาสตร
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กระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ยุทธศาสตรดานหลักสูตรและกระบวนการยุทธศาสตรดานการผลิตและ
พัฒนาครู 2) ยุทธศาสตรดานการทดสอบการประเมิน 3) การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 4) ยุทธศาสตรดานผลิตและพัฒนากําลังคนดานงานวิจัย ที่สอดคลองกับความ
ตองการพัฒนาประเทศ 5) ยุทธศาสตรดาน ICT เพื่อการศึกษา และ 6) ยุทธศาสตรดาน การบริหาร
จัดการ และกําหนดภารกิจเรงดวน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารในสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนด 11 นโยบาย คือเรงปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ยกระดับความ
แข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพ เรงสรางระบบใหเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เรงรัดปรับปรุง
โรงเรียน ใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง สรางระบบการควบคุมเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงสราง
พลเมืองดีนําการศึกษาไปแกไขปญหาสังคม และทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงไมใชหนวยงานที่แยกสวนอีกตอไป แตสังคม ทุกสวนตองรวมกันตระหนัก มี
บทบาทและพัฒนารวมกนั สอดคลองกับหลกัแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือทีนํ่าไปสู
ความสมดุล มั่นคง มั่งค่ัง (จรวยพร ธรณินทร, 2550: ออนไลน) ประกอบดวยหลักการ 3 ประการ คือ 
1) หลักพอประมาณ 5 ประการ คือ พอดีดานจิตใจ พอดีดานสังคม พอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พอดีดานเทคโนโลยี พอดีดานเศรษฐกิจ 2) หลักความมีเหตุผล 5 ประการ คือยึด 
ความประหยัด ยึดถือการประกอบอาชีพ ดวยความถูกตอง สุจริต ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน 
ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี 3) หลักของความมีภูมิคุมกัน 2 ประการ คือ ภูมิปญญา หมายถึง มีความรู 
รอบคอบ ระมัดระวัง และภูมิธรรม หมายถึง ซื่อสัตย สุจริต ขยันอดทนและแบงปน  

 
สรุปผลการศึกษา: การศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ สู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และ ย่ังยืน” จัดการศึกษาทั้ง

ระบบต้ังแตปฐมวัย ทุกภาคสวนมีสวนรวมสรางศักยภาพสูงสุดของเยาวชน ตอบสนองตลาดแรงงาน 
และสังคมตองการ ซึ่งมีผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลสําคัญ ที่ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู คือ ไดแกพัฒนาดานตางๆ ไปพรอมกัน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานความรู ผูเรียนมี
ความรอบรู สิ่งรอบตัวที่พรอมเปลี่ยนแปลง ใน 

โลกอนาคต 2) ดานทักษะ ไดแกทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะการทํางาน ทักษะการคิด
จินตนาการ ทักษะการแสวงหาความรู การแกปญหา การคิดวิเคราะห บูรณาการเชิงสรางสรรค  
การจัดการบุคคล การประเมิน ทักษะการตัดสินใจ และความยืดหยุนในสถานการณที่เหมาะสม 
ทักษะการบริการ ทักษะ การสื่อสาร ทักษะการบูรณาการ เชิงสรางสรรคทางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 3) ดานคุณลักษณะ 
ไดแก มีความอดทน กลาคิด กลาทํา ทํางานรวมกับผูอื่นไดมีความฉลาดทางอารมณ มีคุณธรรม  
มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย มีความมุงมั่นสรรคสรางสิ่งใหมๆ หรือนวัตกรรมจนสําเร็จ และยอมรับ
ในกฎกติกาของสังคม และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ครูเปนแหลงสรางนวัตกรรมโดยหุนสวนซอฟแวร และการทํางานเปนทีม กระตุนสรางแรง
บันดาลใจอํานวยความสะดวก และเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน ออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนมีวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี เรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูที่มีอยูทุกหนทุกแห ง บนโลกน้ี เรียนรูที่ คํานึงถึง
สภาพแวดลอม และตอบสนองพื้นถ่ิน มา บูรณาการเชิงสรางสรรค ปฏิสัมพันธกับสังคม เรียนรูจาก
ขอมูลขนาดใหญบนโลกไซเบอร เพื่อสรางนวัตกรรม หรือสิ่งใหมที่ตอบสนองของตลาดแรงงาน และ
ความตองการของสังคม พัฒนาครูและบุคลากรที่มีการวิจัยตอยอดความรู ซึ่งการจัดการเรียนรูยุคน้ีมี
ปจจัยหลักๆ 3 ปจจัย คือ อินเตอรเน็ต (Internet) ความคิดสรางสรรค และการปฏิสัมพันธกับสังคม  

แนวทางการจัดการศึกษาในยุค (ดิจิทัล): Thailand 4.0 สําหรับสถานศึกษา  
การศึกษาในยุค (ดิจิทัล): Thailand 4.0 พอสรุปแนวทางในดานตางๆ ดังน้ี  
   1. ดานหลักสูตร เน้ือหาสาระองคความรูไมแยกสวนจากกัน ครอบคลุมทั้งดานความรู 

ทักษะ คุณลักษณะและคุณธรรมเปนสิ่งสําคัญ หลักสูตรตองมีความยืดหยุนตามบริบท เช่ือมโยงและ
สอดแทรกขอบขาย สหวิทยาการสําหรับศตวรรษที่ 21และสรางความเขมแข็งภายในดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธสุดทายคือสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม มุงสูการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน และทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  

   2. ดานกระบวนการเรียนรู เนนวิธีการเรียนรูเชิงนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยี
สืบคน และใชเน้ือหาเปนฐานสอนในบริบทที่เปนจริง สรางทักษะการคิดในข้ันที่สูงและซับซอนข้ึน 
กิจกรรมใหผูเรียนมีวัฒนาการทางเทคโนโลยี เรียนรูเศรษฐกิจฐานความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหง บนโลก
น้ี เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และตอบสนองพื้นถ่ินบูรณาการเชิงสรางสรรค เรียนรูปฏิสัมพันธ
กับสังคมเรียนรูจากขอมูลขนาดใหญบนโลกไซเบอรเพื่อสรางนวัตกรรม หรือสิ่งใหมที่ตอบสนองของ
ตลาดแรงงาน และความตองการของสังคม และใหความสําคัญในเรื่องภาษาอังกฤษ กระบวนการ
เรียนรูตองพัฒนาอยางตอเน่ืองต้ังแตระดับปฐมวัย   

   3. ดานการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผลการศึกษา เปนการ
ประเมิน ในรูปแบบใหมที่เนนทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
เนนการสะทอนผลการปฏิบัติของผูเรียนเพื่อการเรียนรูประจําวัน ประเมินขณะสอน ประเมินเพื่อ
ปอนกลับอยางสรางสรรค และประเมินผลลัพธสุดทาย 

   4. ดานการพัฒนาสื่อ สรางความรูในการใชสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีหลากหลาย 
เปนการเรียนรูจากสื่อ ICT ระบบ Internet ในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลขนาดใหญ “โลกคือ
หองเรียน” และใหความสําคัญของปจจัยหลัก 3 ปจจัย คือ Internet ความคิดสรางสรรคและ 
การปฏิสัมพันธกับสังคม เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความคิดสรางสรรค เรียนรูสรางนวัตกรรมหรือสิ่งใหม 

   5. ดานบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีลักษณะ ดังน้ี  
1) มีวิสัยทัศนดาน ICT 2) จัดโครงสรางพื้นฐาน Hardware, Software, Network 3) พัฒนา
สมรรถนะของผูเรียน 4) พัฒนาสื่อ และกิจกรรมที่เนนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 5) เนนให
ผูเรียนใหสามารถประเมินความกาวหนาของตนเอง 6) จัดหาสื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู  
7) พัฒนาทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะของผูเรียน 8) วิจัยพัฒนาตอยอดความรู สามารถปรับตัว มี
วิสัยทัศน รู ถึงความตองการของนักเรียน ครูเปนผู เรียนรู  ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community, PLC) ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผูสรางแรงจูงใจ ผูออกแบบ  
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธสุดทายคือสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม มุงสูการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน และทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  

   2. ดานกระบวนการเรียนรู เนนวิธีการเรียนรูเชิงนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยี
สืบคน และใชเน้ือหาเปนฐานสอนในบริบทที่เปนจริง สรางทักษะการคิดในข้ันที่สูงและซับซอนข้ึน 
กิจกรรมใหผูเรียนมีวัฒนาการทางเทคโนโลยี เรียนรูเศรษฐกิจฐานความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหง บนโลก
น้ี เรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม และตอบสนองพื้นถ่ินบูรณาการเชิงสรางสรรค เรียนรูปฏิสัมพันธ
กับสังคมเรียนรูจากขอมูลขนาดใหญบนโลกไซเบอรเพื่อสรางนวัตกรรม หรือสิ่งใหมที่ตอบสนองของ
ตลาดแรงงาน และความตองการของสังคม และใหความสําคัญในเรื่องภาษาอังกฤษ กระบวนการ
เรียนรูตองพัฒนาอยางตอเน่ืองต้ังแตระดับปฐมวัย   

   3. ดานการวัดผลประเมินผลปฏิรูปแนวการวัดและประเมินผลการศึกษา เปนการ
ประเมิน ในรูปแบบใหมที่เนนทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
เนนการสะทอนผลการปฏิบัติของผูเรียนเพื่อการเรียนรูประจําวัน ประเมินขณะสอน ประเมินเพื่อ
ปอนกลับอยางสรางสรรค และประเมินผลลัพธสุดทาย 

   4. ดานการพัฒนาสื่อ สรางความรูในการใชสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีหลากหลาย 
เปนการเรียนรูจากสื่อ ICT ระบบ Internet ในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลขนาดใหญ “โลกคือ
หองเรียน” และใหความสําคัญของปจจัยหลัก 3 ปจจัย คือ Internet ความคิดสรางสรรคและ 
การปฏิสัมพันธกับสังคม เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความคิดสรางสรรค เรียนรูสรางนวัตกรรมหรือสิ่งใหม 

   5. ดานบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีลักษณะ ดังน้ี  
1) มีวิสัยทัศนดาน ICT 2) จัดโครงสรางพื้นฐาน Hardware, Software, Network 3) พัฒนา
สมรรถนะของผูเรียน 4) พัฒนาสื่อ และกิจกรรมที่เนนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 5) เนนให
ผูเรียนใหสามารถประเมินความกาวหนาของตนเอง 6) จัดหาสื่อเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู  
7) พัฒนาทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะของผูเรียน 8) วิจัยพัฒนาตอยอดความรู สามารถปรับตัว มี
วิสัยทัศน รู ถึงความตองการของนักเรียน ครูเปนผู เรียนรู  ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community, PLC) ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผูสรางแรงจูงใจ ผูออกแบบ  
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ผูอํานวยความสะดวก ผูฝก ผูใหบริการ ผูสะทอนกลับ ผูประเมินเบื้องตน ผูใหขอเสนอแนะ  
ที่สรางสรรค และผูประเมินสรุป  

ขอเสนอแนะการศึกษาในยุคน้ี (ดิจิทัล): Thailand 4.0 
การบริหารการศึกษายุคน้ีตองมีพลวัต (Dynamic) คือ การพัฒนาคุณภาพคนตองมี 

ความเขาใจ ถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนการเรียนรูของคนทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนการเรียนรูเพื่อ 
มุงการทํางานใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ (Result-Based Learning) ปรับการเรียนรูเพื่อใหมีลักษณะของคนใน
ยุคดิจิทัล (DQ) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูในโลกพลวัต บนฐาน 
การอนุรักษเอกลักษณและวัฒนธรรมความเปนไทย ปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับบริบท และพื้นถ่ินของตนเอง ปรับการเรียนรูที่คํานึงถึงศักยภาพผูเรียนรายบุคคล  
สรางโอกาสและความเทาเทียม และสิ่งสําคัญการจัดการศึกษาควรสรางใหเกิดความเขมแข็งภายใน 
และเกิดความสมดุล เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหสังคมไทยเกิดความสันติสุข มั่นคง ย่ังยืนได คือ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ใหเกิดข้ึนในสังคมกอนอันดับแรก 
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กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกบัศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนตน  

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 
 

โยธิน สิทธิประเสริฐ1
 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงคยอยคือ 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู 2) เพื่อศึกษาสภาพการไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรูของคร ู3) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา  

1. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ภาพรวมมีระดับคุณภาพพอใช  
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก กระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน มีระดับคุณภาพมาก 
รองลงมาที่มีระดับคุณภาพมาก ไดแก การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง  
การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนาทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัย
ของผูเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการในช้ันเรียนเพื่อสรางบรรยากาศเชิงบวก และที่มีระดับคุณภาพ
พอใช ไดแก การพัฒนาทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  
การพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร และ 
การพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  

2. การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ในภาพรวมมีระดับคุณภาพนอย 
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก กระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน มีระดับคุณภาพพอใช 
รองลงมาที่มีระดับคุณภาพพอใช ไดแก การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนาทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัย
ของผูเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการในช้ันเรียนเพื่อสรางบรรยากาศเชิงบวก และที่มีระดับคุณภาพ
นอย ไดแก การพัฒนาทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร การพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  

3. กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 
ประกอบดวย กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน กลยุทธที่ 2 
เรงเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของครู กลยุทธที่ 3 เรงพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในช้ันเรียน 
และ กลยุทธที่ 4 เรงพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ มี 22 แนวทางการ
ดําเนินการ 25 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยผลการประเมิน กลยุทธมีความเหมาะและเปนไปไดมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: กลยุทธการบริหารจัดการ 1, การจัดการเรียนรู 2, ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

   
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: Yothinsit@gmail.com 
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The Management Strategies Improving Learning Management  
Based on 21

st
 Century Trend for Lower Secondary Schools  

under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 
 

Yothin Sittiprasert1 

 

Abstract 
The principal objective of this study was to develop the management 

strategies in improving the learning management based on the 21st century trend for 
lower secondary schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. 
There were 3 sub-objectives: 1) to examine the state of teachers’ learning 
management; 2) to investigate supporting state for teachers in the learning 
management; and 3) to develop the management strategies in improving the learning 
management based on the 21st century trend. The findings revealed that: 

1. The learning management by teachers, in overall, was found at the fair 
level. The aspects holding the highest mean but at the high quality level were the 
management process of school administrators, followed by skills in developing 
learning management using child-centered approach, curriculum development and 
implementation, building student learning styles, building positive classroom 
atmosphere. The aspects with fair quality level were development of skills in using 
innovative learning and building morality and ethics, authentic assessment, computer 
literacy, and skills in classroom action research. 
 2. The encouragement and support in learning management, in overall, was 
at the low quality level. The aspects holding the highest mean but at the fair quality 
level were management process of school administrators, development of skills in 
learning management based on child-centered approach, curriculum development 
and implementation, building learner’s learning styles, building positive classroom 
atmosphere, authentic assessment, computer literacy, classroom action research, 
and morality and ethics.  

3. The management strategies in improving learning management based on 
the 21st century trend were: Strategy 1 Developing change management skills for 
school administrators; Strategy 2 Empowering teacher’s morality and ethics; Strategy 
3 Developing classroom management skills; Strategy 4 Developing classroom learning 
management skills. All 4 strategies comprised 22 procedural mechanisms and 25 
success indicators. The evaluation results of the developed strategies indicated 
appropriateness and feasibility at the highest level. 

 

Keywords: Management strategies 1, Learning management 2, 21st Century trend 3 
  
1 Program in educational administration. Faculty of education. Chiangrai rajabhat university. E-mail: Yothinsit@gmail.com 
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1. บทนํา  
สถานการณโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 เปนยุคสังคม

แหงการเรียนรู (Learning-based society) หรือยุคปฏิรูปการเรียนรู ขอมูลขาวสารที่มากมาย 
กระแสโลกาภิวัตน และเทคโนโลยีตางๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล ไมวาจะเปน  
ดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และนโยบาย สิ่งที่จําเปนอันดับตนๆ คือการปรับฐานคิดที่ยังออนลา
ของประชากรใหเขมแข็งโดยการเรียนรูอยางลึกซึ้งในความเปนไทย และเรียนรูใหเทาทันสังคมโลก
อยางระมัดระวังควบคูกับการยกระดับสูสังคมขอมูลขาวสาร (Information Society) เพราะมิฉะน้ัน
แลวประชากรโดยเฉพาะเยาวชนวัยเด็กของเราที่ยังออนความคิดที่จะแยกแยะวิเคราะหขอมูลตาม
ความเปนจริง ตามสภาวะที่เปนจริงไดก็จะเปนฝายรับขอมูล เรียนรู และนําไปสูการเลียนแบบ อยาง
ไรขอบเขต การที่เราจะกาวสูสังคมแหงการเรียนรูไดน้ันจะตองกระทําใน หลายมิติ โลกกาวสูศตวรรษ
ที่ 21 การขยายตัวและความกาวหนาของเทคโนโลยี สงผลใหสังคมโลกตางปรับตัวอยางรีบเรง เพื่อ
การดํารงคงอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันอยางหลีกเลี่ยงมิได (ทักษะแหงอนาคตใหม 
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21, www.qlf.or.th/home/Contents/417, 2555)  

ความพยายามในการปรับตัวน้ัน การศึกษาที่ควรจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด แตจะเห็นได
วาไมมีพลัง และเหมือนกับจะสะสมปญหาข้ึนเรื่อยๆ คุณภาพการจัดการศึกษาไมเปนดังที่คาดหวัง ไม
วาจะเปนการทดสอบระดับชาติ โครงการ Programme for International Student Assessment 
(PISA) ซึ่งนักเรียนไทยอยูในกลุมตํ่าอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ที่สําคัญผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน Ordinary National Educational Test (O-NET) ในป
การศึกษา 2557 และ 2558 ก็มีคุณภาพผลการทดสอบอยูในระดับที่ตํ่ากวารอยละ 50 เปนจํานวน
มาก (ประเวศ วะสี, 2557: 11, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 13) 

ที่กลาวมาขางตนน้ัน คลายคลึงกันกับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (สพป.เชียงราย เขต 3)  
ที่มีการปรับตัว มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเอง โดยไดใชกลยุทธในการ
พัฒนา ซึ่งเปนกลยุทธที่สอดคลองกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ สพป.
เชียงราย เขต 3 แตผลการประเมินพบวา ผลการสอบ Programme for International Student 
Assessment (PISA) และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2557-2558 อยูในระดับที่
ตํ่ากวารอยละ 50 นอกจากน้ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานผู เรียนคิดเปนทําเปน คือ ความสามารถดานการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขา
กับสังคม ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนของผูเรียนในศตวรรษน้ี ก็อยูในระดับพอใชและควรปรับปรุงเปน
จํานวนมาก ซึ่งปญหาดังกลาวปฏิเสธไมไดวามาจากคุณภาพการจัดการเรียนรูน่ันเอง  

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงไดมุงเนนการพัฒนา “กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ซึ่งผูบริหารโรงเรียนในพื้นที่สามารถ
นําไปใชเปนกลยุทธในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในลักษณะเชิงรุก ซึ่งผูวิจัย  
มีคําถามการวิจัยเพื่อเสนอกลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
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ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังน้ี 1) สภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู
เปนอยางไร 2) สภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูเปนอยางไร และ  
3) กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ควรเปน
อยางไร 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1  วัตถุประสงคหลัก 
  เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2.2  วัตถุประสงคยอย 
  2.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
  2.2.2 เพื่อศึกษาสภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครู 
  2.2.3 เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ศตวรรษ ที่ 21 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21  

มีขอบเขตของการวิจัยโดยแบงตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
3.1  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของคร ู
   3.1.1 ดานเน้ือหา การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
   3.1.2 ดานแหลงขอมูล ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
   3.1.3 ดานระยะเวลา การศึกษาสภาพการบริหารจัดการในปการศึกษา 2558-2559  
3.2  เพ่ือศึกษาสภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของคร ู
   3.2.1 ดานเน้ือหา การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู 
   3.2.2 ดานแหลงขอมูล ครูผูสอนโรงเรียนโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
   3.2.3 ดานระยะเวลา การศึกษาสภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนปการศึกษา 

2558-2559 
3.3  เพ่ือพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21  
  3.3.1 ดานเน้ือหา กระบวนการพัฒนากลยุทธ ทฤษฎีเชิงระบบ การบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
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  3.3.2 ดานแหลงขอมูล ขอมูลปฐมภูมิ จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
ของผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลทติุยภูมิ จากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  3.3.3 ดานระยะเวลา การพัฒนากลยุทธเพื่อนําไปใชต้ังแตปการศึกษา 2560-2564  
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ   
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู หมายถึง การดําเนินงานของผูบริหาร

โรงเรียน เพื่อพัฒนาครูในดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร 
การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนศูนยกลาง การพัฒนาทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะการประเมินผลการ
เรียนรู ตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการ
ในช้ันเรียนเพื่อสรางบรรยากาศเชิงบวก และ การพัฒนาทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัยของผูเรียน 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง การพัฒนาความรู
ความสามารถแกครู จากการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน  

ทักษะดานคอมพิวเตอร หมายถึง การมีความรูและสามารถใชคอมพิวเตอร(Computing 
skill) อยางเช่ียวชาญในการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคนหาความรู ออกแบบ และผลิตงาน
เชิงนวัตกรรม 

ทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช หมายถึง การมีความรู มีเจตคติที่ดีสามารถ
พัฒนาและนําหลักสูตรไปใชอยางถูกตอง  

ทักษะการจัดการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนศูนยกลาง หมายถึง การมีความรูและพัฒนาผูเรียนให
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย 
สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกเพื่อสังคม 

ทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู หมายถึง การมีความรูและใชนวัตกรรมการเรียนรูใน
สังคมแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกง ดี สุข ในดานปญญา ดานอารมณ ดานสังคม และดาน
รางกาย  

ทักษะการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง หมายถึง การมีความรูและใชการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมินเกี่ยวกับ งานดานวิชาการ การใชกระบวนการคิด ทักษะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค และดานนิสัยการทํางาน 

ทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หมายถึง การมีความรูและนําผลจากการ
ประเมินผลการเรียนรูไปทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ทักษะการจัดการในชั้นเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศเชิงบวก หมายถึง การมีความรูและสราง
บรรยากาศเพื่อเปนบริบทสําคัญที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนบรรยากาศทาง
กายภาพและทางจติใจ  
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ทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัยของผูเรียน หมายถึง การมีความรูและความเขาใจ 
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูแกผูเรียน (Learning Skills) และภาวะผูนํา (Leadership) สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในโลกยุคปจจุบันอยางมีความสุข ดวยความมีคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics) 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สภาพ หมายถึง การวัดทางออมที่ผานความรูสึก หรือการรับรู หรือความคิดเห็น หรือ 

ความพึงพอใจที่มีตอการปฏิบัติซึ่งวัดออกมาเปนคาระดับมากที่สุด มาก พอใช นอย และนอยที่สุด 
  

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งมุงเนนการพัฒนา “กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” มีวิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของคร ู
ประชากรที่ใหขอมูลเชิงปริมาณไดแก ผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 51 คน 
สวนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางแบบ Multi-Stage Sampling 

 
สภาพการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูของครู และ 
สภาพการไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรูของคร ู 
ในดานกระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะ
ดานคอมพิวเตอร การพัฒนาทักษะการพัฒนา
หลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง การพัฒนา
ทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะ
การประเมินผลการเรียนรู ตามสภาพจริง การพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนา
ทักษะการจัดการในชั้นเรียนเพ่ือสรางบรรยากาศ 
เชิงบวก การพัฒนาทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัย
ของผูเรียน 
 
 
 
  

การพัฒนากลยุทธ 
Wheelen and Hunger 
(2004 : 9 – 12)  
1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 
(Environmental Scanning)  
2) การกําหนดกลยุทธ 
(Strategy Formulation)  
3. การประเมินกลยุทธ 

(Evaluation Strategies) 

ทฤษฎีเชิงระบบ (สัมมา  

รธนิธย, 2556 : 157–158; อางอิง
จาก วิโรจน สารรัตนะ, 2545 : 25) 
1) Input 2) Process  
3) Output 4) Feedback 

กลยุทธการ
บริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
ท่ีสอดคลองกับ
ศตวรรษท่ี 21 
ของโรงเรียนท่ี
จัดการศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตน  
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงราย  
เขต 3 

แนวคิดสําคัญเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 
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ประกอบดวย การสุมกลุมตัวอยางแบบ Cluster Sampling และการสุมกลุมตัวอยางแบบ 
Purposive sampling โดยเลือกโรงเรียนซึ่งเปนกรณีศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ อําเภอละ 1 แหง รวม 5 คน จาก 5 อําเภอ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบ
สัมภาษณ (Structured Interview) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นหนาที่ในการบริหารจัดการเปน
คําถามหลัก มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเสนออาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ทุกขอเทากับ 1 แลวนําไป Try Out คํานวณ
คา Cronbach 's Alpha Coefficient โดยใชโปรแกรม SPSS ไดคาความเช่ือมั่น 0.982 การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไปเก็บขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูล โดยแบบสอบถาม
ไดนํามาวิเคราะหโดยหาคา  ,   นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย สวนแบบสัมภาษณ 

(Interview) ผูวิจัยไดวิเคราะหเน้ือหาสําคัญ (Content Analysis) นําเสนอในรูปความเรียง 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครู 

กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประชากรทั้งหมด 306 
คน ใชสูตรในการคํานวณ (ความคลาดเคลื่อน 5%) ไดจํานวน 173 คน ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางแบบ 
Multi-Stage Sampling ประกอบดวย การสุมกลุมตัวอยางแบบ Cluster Sampling และการสุม
กลุมตัวอยางแบบ Quota sampling สวนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดสุมกลุมตัวอยางแบบ 
Multi-Stage Sampling ประกอบดวย การสุมกลุมตัวอยางแบบ Cluster Sampling และการสุม
กลุมตัวอยางแบบ Purposive sampling โดยเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา ไดแก ครูผูสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ อําเภอละ 1 แหง รวม 5 คน จาก 5 อําเภอ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) และแบบสัมภาษณ (Structured Interview) ซึ่งผูวิจัยไดนําประเด็นจากการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมากําหนดเปนประเด็นหลักในแบบสัมภาษณ มีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยเสนออาจารยปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC ไดคาความสอดคลองทุกขอเทากับ 1 แลวนําไป Try Out ดวยการคํานวณคา 
Cronbach 's Alpha Coefficient โดยใชโปรแกรม SPSS ไดคาความเช่ือมั่น 0.986 การเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไปจัดเก็บแหลงขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย การวิเคราะหขอมูล โดยแบบสอบถาม
ไดนํามาวิเคราะหโดยหาคา X , S.D. นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย สวนแบบสัมภาษณ 
(Interview) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหาสําคัญ (Content Analysis) นําเสนอในรูป
ความเรียง 

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนากลยุทธการบรหิารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21 เปนการวิเคราะหขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบรหิารจัดการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู และขอมูลจากการสัมภาษณ ( In-depth interview) ผูบริหาร
โรงเรียน และจากข้ันตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูของครู และขอมูลจากการสัมภาษณ (In-depth interview) ครูผูสอน เพื่อหาเหตุและปจจัย 
ผานมุมมองตามรูปแบบของบาลานซ สกอรการด (balanced scorecard) วิเคราะหสังเคราะห
ประเด็นเน้ือหาสําคัญเพื่อสนับสนุนการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
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ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดรางกลยุทธ (รางที่ 1) ซึ่งผูวิจัยไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบและยืนยันกลยุทธดวยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูล
เชิงเน้ือหาแลวปรับปรุงกลยุทธ เปนรางกลยุทธ (รางที่ 2) ทําประเมินกลยุทธโดยใชแบบประเมิน 
ความเหมาะสมและความเปนไปไดจากผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหดวยการหาคา X , S.D. นําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ไดกลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับศตวรรษที่ 21 (ฉบับสมบูรณ)  

 

7. ผลการวิจัย 
7.1 การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ภาพรวมมีระดับ

คุณภาพพอใช หากวิเคราะหเปนรายดานพบวาดานที่มีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่มีระดับคุณภาพมาก ไดแก ดานกระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง ดานการพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช 
การพัฒนาทักษะการเสริมสรางลักษณะนิสัยของผูเรียน การพัฒนาทักษะการจัดการในช้ันเรียนเพื่อ
สรางบรรยากาศเชิงบวก ในขณะที่ดานที่มีระดับคุณภาพพอใช ไดแก การพัฒนาทักษะการใช
นวัตกรรมการเรียนรู การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร และการพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน 

7.2 การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของคร ู
ครูไดรับการสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ภาพรวมมีระดับคุณภาพนอย หากวิเคราะห

เปนรายดานพบวา ดานที่ครูผูสอนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนที่มีระดับคุณภาพพอใช ไดแก  
ดานกระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนศูนยกลาง ดานการพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช ดานการพัฒนาทักษะ 
การเสริมสรางลักษณะนิสัยของผูเรียน และดานที่มีระดับคุณภาพนอยไดแก ดานการพัฒนาทักษะ 
การจัดการในช้ันเรียนเพื่อสรางบรรยากาศเชิงบวก ดานการพัฒนาทักษะการใชนวัตกรรมการเรียนรู 
ดานการพัฒนาทักษะการประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง ดานการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร 
ดานการพัฒนาทักษะการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  

7.3 การพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
ศตวรรษ ท่ี 21 ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย  

  7.3.1 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  
มีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี ผูบริหารโรงเรียนมีการวิเคราะหองคกร กําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนเชิงรุก สรางวิสัยทัศนรวม ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เนนการมีสวนรวม 
และวัฒนธรรมการทํางานแบบปรับตัว ผูบริหารโรงเรียนสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ครูและ
บุคลากร เปดโอกาสใหทุกคนมีอิสระในการคิด และบูรณาการความคิดสูการพัฒนาโรงเรียน รวมถึง
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การเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลภายใตขอจํากัดที่มีอยู ผูบริหารโรงเรียนสราง
บรรยากาศการทํางานเชิงบวก และใชเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารงาน ผูบริหารโรงเรียนประพฤติ
ตนเปนแบบอยางดานคุณธรรมจรยิธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาโครงสรางการบริหารงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารงาน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมตามบริบทและขอจํากัดของโรงเรียน  

  7.3.2 กลยุทธท่ี 2 เรงเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของครู มีแนวทางการดําเนินการ 
ดังน้ี ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาครูดานความรูในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครู
จัดบรรยากาศการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูศึกษาตัวอยางและ
ตนแบบครูผูมีคุณธรรมจรยิธรรมและครูสอนดี เพื่อสรางแรงบนัดาลใจในการทาํงาน ผูบริหารโรงเรียน
และครูรวมพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงการปฏิบติัที่เปนเลิศทางการสอนของครูสอนดี และผูบริหาร
โรงเรียนประเมินคุณธรรมจริยธรรมของครูอยางตอเน่ือง มีการยกยอง เชิดชูเกียรติครูผูมีคุณธรรม
จริยธรรมและครูสอนดี  

  7.3.3 กลยุทธท่ี 3 เรงพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในช้ันเรียน มีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี ผูบริหารโรงเรียนพฒันาครูดานความรู เจตคติเชิงบวกในการจดัการช้ันเรียน และการ
เปดพื้นที่การเรียนรู (Learning space) ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูสรางบรรยากาศความเปน
อิสระทางการเรียนรู การเปดพื้นที่การเรียนรู (Learning space) การทํางานเปนกลุม ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแกผูเรียน และสรางขอตกลงในช้ันเรียนที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนสงเสริมใหครูใช ICT ในกิจกรรม การจัดการเรียนรู  

  7.3.4 กลยุทธท่ี 4 เรงพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน มีแนวทางการ
ดําเนินการ โดย ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาครูดานการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชฐานทฤษฎีการเรียนรูสมัยใหม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา บริบท และขอจํากัดที่มีอยูไดแก การเรียนรูแบบเชิงรกุ (Active 
learning), การเรียนรูแบบ STEM, การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning), 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning), การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning), การเรียนรูแบบหองเรยีนกลับทาง (Flipped classroom), และ นวัตกรรม
การเรียนรูที่ครูออกแบบ หรือเห็นวาเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูเปดพื้นที่การเรียนรู 
(Learning Space) แกผูเรียนใหมากข้ึน ผูบริหารโรงเรียนพัฒนาครูใหศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลับหองเรียน (Flipped classroom) และเรียนรูจากจากประสบการณจริง 
(Mastery learning) ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมครูใหวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Classroom 
authentic assessment) หลากหลาย และยืดหยุน ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมใหครูทําการวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแก
ผูเรียนอยางตอเน่ือง ผูบริหารโรงเรียนใชกระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม แบบ Coaching และ
กระบวนการ AAR (After Action Review) เพื่อการทบทวน ปรับปรุง และแกไขวิธีการจัดกิจกรรม
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เรียนรูของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ มี 22 แนวทางการดําเนินการ 25 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
โดยมีผลการประเมินกลยุทธมีความเหมาะและเปนไปไดมากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิจัย ผูวิจัยพบประเด็นที่เห็นวาควรนํามาอภิปรายตามลําดับของประเด็นการวิจัย

ตามคําถามนําสําหรับการวิจัย ที่ควรพิจารณาดังน้ี 
8.1  สภาพการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูเปนอยางไร  
  จากการวิจัยพบวา ภาพรวมมีระดับคุณภาพพอใช ซึ่งนาจะมาจากความแตกตางกันของ

ทักษะในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ขนาดของโรงเรียนและบริบทที่เปนอยูน่ันเอง แตผูบริหาร
ทุกคนก็มีความพยามยามที่จะพัฒนาองคกร โดยเห็นไดจากการดําเนินการทั้ง 10 ดาน ของการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู สอดคลองกับ สมพร  สังขขาวสุทธิรักษ (2550: 
บทคัดยอ) ที่พบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบดวย 5 องคประกอบ 
1) องคประกอบของผูบริหาร 2) องคประกอบดานครู 3) องคประกอบดานบริบทโรงเรียน  
4) องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน 5) องคประกอบดานกระบวนการบรหิาร และเปนไปตาม 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 8) ที่กลาวไววา การบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจหลักของผูบริหาร
ที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีระบบ เพราะถาระบบ
การบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน  

8.2  สภาพการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูเปนอยางไร 
  จากผลการวิจัยที่พบวา ภาพรวมมีระดับคุณภาพนอย นาจะมาจากทักษะในการบริหาร

จัดการของผูบริหารโรงเรียน ขนาดและบริบท งบประมาณ หรือแมกระทั้งการใชแผนกลยุทธใน
พัฒนาที่แตกตางกัน แตทุกคนก็มีความพยายามในการบรหิารจัดการในแตละดานที่แตกตางกันไปเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551: บทคัดยอ) ที่สรุปไววา ผูบริหารมีบทบาทตอการบริหารงาน
วิชาการของครูผูสอนมาก การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใหมีทักษะในการสอนที่มีคุณภาพ จะสงผลตอ
คุณภาพของผูเรียน สอดรับกับ ROADMAP ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 
คํานํา) ที่ไดจัดทําจุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คือสรางความพรอมใหครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชน ในการนําจุดเนนไปสูการปฏิบัติ  

8.3  กลยุทธการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 
ควรเปนอยางไร  

  จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลยุทธ 22 แนวทางการดําเนินการ 25 ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธน้ี เปนกลยุทธในเชิงรุก (Active Strategic) ที่ตองการจะพัฒนาบุคลากร
ใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 คือเปนครูยุคใหมที่มี Mindset หรือวิธีคิด มีกระบวนทัศนที่ถูกตอง เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูแบบใหรูจริง (Mastery Learning) และเนนการลงมือปฏิบัติ (Action Learning)  
มีทักษะแรงบันดาลใจ ทักษะการเรียนรู และคุณสมบัติความเปนมนุษยในสังคมขามวัฒนธรรม โดยกล
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ยุทธที่ 2-4 ซึ่งเกี่ยวของกับครู สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตเมธ บุญนุม (2559: บทคัดยอ) ซึ่งทํา
การวิจัยเรื่องกลยุทธการพัฒนาครูเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับ
ครูมี 3 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 1 พัฒนาสมรรถนะครูใหมีความพรอมและเหมาะสมกับวิชาชีพครูใน
แตละกลุมสาระมี 7 ตัวบงช้ี คือ กําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมหลักสูตร 
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เลือกใชวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
มีการวัดและประเมินผล สามารถใหคําแนะนําปรึกษา และมีการศึกษาวิจัย กลยุทธ ที่ 2 สรางความ
ย่ังยืนขององคการ ตัวบงช้ีคือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตัวบงช้ีคือ ประพฤติตนเปนแบบอยางเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งน้ียัง
สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ 2560 ที่ตองการเรงปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรง
บันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2559: 2)  

8.4  ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
  8.4.1 ควรมีการศึกษาถึงเรื่องการนํากลยุทธที่ได สูการปฏิบัติเน่ืองการวิจัยครั้งน้ีเปน

การพัฒนากลยุทธโดยการศึกษาสภาพ การวิเคราะหสาเหตุและปจจัย นําขอมูลที่ไดมาพัฒนากลยุทธ
โดยผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ันควรมีการศึกษาถึงการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดระยะเวลา
ใหชัดเจน รวมถึงการนิเทศติดตาม ประเมินผลการใชกลยุทธ เพื่อประโยชนตอการนํากลยุทธไปใช
ขยายผลตอไป  

  8.4.2 เน่ืองการวิจัยครั้งน้ีมุงเนนเฉพาะโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังน้ันควรทําการศึกษาวิจัยใน
ระดับช้ัน และในสังกัดสังกัดอื่นตอไป ซึ่งในแตละองคประกอบอาจมีความแตกตางกันออกไปเพื่อ
พัฒนากลยุทธใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 
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การใชงานวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู  
 

รัตนดา เลิศวิชัย1
 

 
บทคัดยอ  
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาของเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็วซึ่งมีผลตอการศึกษาและการเรียนรู องคความรูใหมๆ จากการวิจัยเปนสิ่งจําเปนและมีคุณคา
มากในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาไดทั้งความรูความสามารถ
ของบุคลากรทางการศึกษา ผูสอนและผูเรียน แนวทางการใชงานวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
สามารถทําไดดังน้ี 1) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีโอกาส
เปนไปไดจริง 2) การพัฒนาความรู ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวของ และ 3) การจัดให
มีสิ่งสนับสนุนในการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชอยางเหมาะสม การใชงานวิจัยเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรูที่มีคุณภาพสามารถทําไดสองลักษณะใหญๆ คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  

 
คําสําคัญ: การวิจัย, การศึกษา, การเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล E-mail: ratda_ler@vu.ac.th 
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Use of Research for Improve the Quality of Education and Learning 
 
Abstract 

The transformation of the world society in the 21st century and the rapid 
advancement of technology have affected education and learning. New body of 
knowledge derived from research is essential and valuable in developing the quality 
in education and learning. This can help improve both the knowledge and ability of 
educational personnel, teachers and learners. Guidelines for the use of research for 
education and learning are as follows: 1) Policy formulation for research to develop a 
clear education and its practicality, 2) The development of knowledge and capacity 
in constructing a research for personnel involved, and 3) Providing appropriate 
supports for constructing and implementing a research. The use of research for 
qualified education and learning can be applied in the 2 perspectives; research for 
developing learning management and educational administration. 

 
Keyword: Research, Education, Learning 
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กรอบการนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บทนํา 

ความเจริญกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วใน
ปจจุบันลวนเกิดจากการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ สิ่งที่เกิดข้ึนควบคูกับการพัฒนาองคความรู
และนําไปสูการศึกษาและการเรียนรูก็คือการวิจัย การวิจัยจะทําใหไดองคความรูใหมและหากได
พิจารณาผลจากการวิจัยโดยละเอียดถองแทแลว จะสามารถนําองคความรูใหมเหลาน้ันมาใช
ประโยชนในการพัฒนาสรางสรรคความกาวหนาในดานตางๆ ไดอีกมากมาย การวิจัยเกิดข้ึนมาพรอม
กับความตองการศึกษาเรียนรูปรากฏการณตางๆ ที่ เกิดข้ึนบนโลก และมีการพัฒนาวิธีการคนหา
ความรูมาอยางตอเน่ือง การศึกษาทุกสาขาวิชาในโลกใหความสําคัญกับการวิจัยทั้งสิ้น การวิจัยเปน
เครื่องมือในการศึกษาคนหาความรูใหมๆ  ทําใหเกิดการประยุกตใชความรูที่มอียูใหเกิดประโยชนย่ิงข้ึน 
และการวิจัยยังเปนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหในเชิงวิชาการ ทําใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ นําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ การศึกษาและการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันความรูใหมๆ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานสามารถพัฒนาไดเทาทันแลว การวิจัยจึงจําเปนอยางย่ิงในการ
สรางองคความรูเพื่อใหเหมาะสมกับสังคมและพัฒนาอยางย่ังยืน  

 

ความสําคัญและประเภทของการวิจัย 
ความสําคัญของการวิจัย 
การวิจัยมีบทบาทสําคัญในสถานศึกษาทุกระดับ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดบทบาทของการวิจัยไวใน 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและมีความรอบรูรวมทั้ง
สามารถ ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนทีม่ีประสทิธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรยีนรู
ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

การวิจัย 
 ความสําคัญ 

 ประเภทของการวิจัย วิธีการนําไปใช 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 

การศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
 ลักษณะ 

 องคประกอบ  
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สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดใหการวิจัยเปนภาระหนาที่สําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา 
เปนสวนสําคัญในการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และงานวิจัยถูกกําหนดใหเปน 
สวนหน่ึงที่ใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให
ความสําคัญกับงานวิจัยอยางชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอนคือการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน มีการกําหนดสมรรถนะครูประการหน่ึงที่สําคัญคือครูควรมีความสามารถดานการวิเคราะห 
สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553)  

นอกจากน้ีการวิจัยยังมีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ซึ่งทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศไดทุกภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการกอต้ังสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) เปนสถาบันวิจัยเชิงนโยบายที่กอต้ังข้ึนมาต้ังแตป พ .ศ. 2527 
พันธกิจหลักของทีดีอารไอไดแกดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
นโยบายดานเศรษฐกจิ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานระหวางประเทศ ตลอดจน
ริเริ่มการวิจัยเอง เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให
เปนนโยบายที่เอื้อตอการเติบโตอยางย่ังยืนและมีคุณภาพ มีการผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มี
คุณภาพสูง อยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการ และขอมูลที่ถูกตอง สรางขายงานการวิจัยระหวางสถาบัน
และนักวิชาการที่เกี่ยวของในประเด็นวิจัยเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ และ
เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนตอการกําหนดนโยบายของประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ป.) งานวิจัยที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานที่เปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่
ถูกตองและตอบโจทยความตองการของสังคมได จะเกิดประโยชนโดยตรงตอผูที่ทําวิจัยคือไดพัฒนา
องคความรู พัฒนาทักษะการทําวิจัยและนําไปพัฒนาการทํางาน ทั้งยังเกิดประโยชนตอผูที่สนใจศึกษา
งานวิจัยและผูอื่นที่นําผลงานวิจัยน้ันไปใชประโยชน นักวิจัยตองทุมเทความรู ความสามารถ จึงไดเปน
ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ หากไมนํามาใชประโยชนอยางคุมคาแลวก็เปนเรื่องที่นาเสียดายอยางย่ิง 
จึงควรสงเสริมสนับสนุนการใชงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมากย่ิงข้ึน 
นําไปสูการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความกาวหนาของสังคมโลกในยุคดิจิทัล และนโยบาย 
“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งตองใชความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึง
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตางๆ ในการขับเคลื่อน เนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน  
ซึ่งตรงกับแนวความคิด “การระเบิดจากขางใน” เพิ่มขีดความสามารถ ใหประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดและมีความสามารถเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป (รัฐบาลไทย, 31 ตุลาคม 
2559)  

ประเภทของการวิจัย 
การวิจัยมีระเบียบวิธีการที่แตกตางกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งข้ึนอยูกับสาขาวิชา และ

วัตถุประสงคของการวิจัย จึงมีประเภทของการวิจัยที่ตางกัน ประเภทของการวิจัยอาจแบงไดหลาย
ลักษณะ ในที่น้ีจะนําเสนอการแบงประเภทของการวิจัยเปน 3 ประเภท ดังน้ี งานวิจัยบริสุทธ์ิ  
(Pure Research) งานวิจัยประยุกต (Applied Research) และงานวิจัยเชิงประเมินหรือการประเมิน 
(Evaluation Research) สําเริง บุญเรืองรัตน (2553) ไดอธิบายความแตกตางของงานวิจัย  
3 ประเภทน้ี ไวดังน้ี 
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1) งานวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure Research) เปนงานวิจัยเพื่อคนหาความรู สรางทฤษฎี สรางสูตร 
สรางกฎ เพื่อทําความเขาใจธรรมชาติ เพื่อพยากรณและควบคุธรรมชาติ เชนการศึกษาเกี่ยวกับ 
แสงเดินทางดวยความเร็วเทาไร การเกิดแผนดินไหว เปนตน 

2) งานวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนงานวิจัยที่นําผลงานวิจัยบริสุทธ์ิมา
ประยุกตใช หรือผลิตเปนสิ่งของ เครื่องใช เพื่อเปนประโยชนของมนุษย เชน การวิจัยที่พบวาฟาแลบ 
ฟาผาในอากาศคือมีกระแสไฟฟาเกิดข้ึน จึงมีการประดิษฐสายลอฟาเพื่อปองกันฟาผา เปนตน 

3) งานวิจัยเชิงประเมินหรือการประเมิน (Evaluation Research) เปนงานวิจัยวินิจฉัย
คุณคาของสิ่งที่ประเมิน เชน การพัฒนาหลักสูตรโครงการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาสังคม จะมี
การต้ังคําถามเพื่อประเมินวาระหวางการดําเนินโครงการมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง สิ่งใดที่สําเร็จตาม
เปาหมาย สิ่งใดดีมีคุณคา เรียกการประเมินแบบน้ีวาการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) 
และเมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแลวก็จะประเมินรวบยอดสรุปขอดี ขอบกพรอง คุณคา ปญหา 
อุปสรรค ผลกระทบของโครงการ การประเมินแบบน้ีเรียกวา การประเมินผลสรุป (Summative 
Evaluation)  

การศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
ปจจุบันหลายประเทศมีการพัฒนาดานการศึกษาอยางรวดเร็ว เพื่อสรางประชาชนที่มี

คุณภาพ ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาจึ งไดมีการปฏิรูปการ ศึกษา  
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเริ่มดําเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2539 เปนตน
มา โดยกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ดาน คือ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา  
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) มีการกําหนดความหมายของการศึกษา
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและ
ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) เมื่อพิจารณาความหมายดังกลาวจะเห็นวาขอบเขตของการศึกษาน้ันเกี่ยวของกับหลายสวนใน
สังคมที่ตองรวมมือกัน และเปนการดําเนินงานที่ตอเน่ืองจึงจะเกิดผลสําเร็จ เกิดความงอกงามตาม
ความหมายน้ี 

การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงอยูและผานอุปสรรคนานับประการมา
ไดจนถึงปจจุบัน เกิดจากการนําผลจากการเรียนรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ได 
มนุษยก็ไดมีการเรียนรูและปรับตัวจนสามารถพัฒนาความเปนอยูตามที่มนุษยตองการไดเปนอยางดี  
สุรางค โควตระกูล (2550) ใหความหมายของการเรียนรูไวดังน้ี “การเรียนรูหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึง่เปนผลเน่ืองมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือการฝกหัด 
รวมทั้งการเปลีย่นแปลงปรมิาณความรูของผูเรียน” การเรียนรูน้ันจะเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล แตละบุคคล
จะมีความสนใจในเรื่องตางๆ ไมเหมือนกัน และมีความถนัดที่แตกตางกัน ซึ่งทําใหกระบวนการเรียนรู
และผลการเรียนรูของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย  
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การเรียนรูเปนเรื่องเฉพาะบุคคล การเรียนรูของบุคคลจะเกิดข้ึนไดดีข้ึนอยูกับตามความถนัด 
ความสนใจ และความสามารถพิเศษของแตละบุคคล เมื่อมีการพัฒนาและประยุกตใชความรูที่มีอยู 
ซึ่งการใชความรูสวนใหญมักจะมีการพัฒนาตอยอดความรู ดังจะเห็นไดจากความกาวหนาทางวิชาการ 
ทางเทคโนโลยีและเกิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยได เมื่อมีองคความรู
ใหมเกิดข้ึน และ นําออกเผยแพร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงกวางในกลุมผูคนที่สนใจมากข้ึน  
เกิดเปน “กระบวนการเรียนรู” เพื่อสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ซึ่งก็คือเปน 
“การศึกษา” ตามความหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

การพัฒนาใหการศึกษาและการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพไดน้ันไมใชเรื่องงาย จําเปนตอง
มีความรวมมือและเช่ือมโยงกันจากหลายฝาย นอกจากน้ีการศึกษาและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เปนยุคที่มีเทคโนโลยีตางๆ ชวยใหสามารถการเรียนรูไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน ทําใหการเรียนรูมิได
จํากัดอยูแตในหองเรียนเหมือนในสมัยกอนอีกตอไป เพื่อใหการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเหมาะสมกับสังคมโลกได ครูจําเปนตองปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง สุมน อมรวิวัฒน (2557) เสนอวาเน่ืองจากการเรียนขยายวงกวางออกไป
จากหองเรียน บทเรียนขยายวงกวางออกไปจากหนังสือไปสูสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ สังคม ชุมชน  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครูผูทําหนาที่จัดกระบวนการเรียนรูจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลง ครูตอง
เช่ือมโยงบูรณาการการเขาถึงสื่อเทคโนโลยีมากข้ึน และครูควรพัฒนาตนเอง 5 ดาน (เบญจลักษณ  
ที่ตองฝกตน) ไดแก ดานสุขภาพ ดานความรู ดานความคิด ดานความสามารถ และดานความดี ธีระ 
รุญเจริญ (2555) เสนอวาการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพควรมุงพัฒนาการปรับกระบวนทัศน
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ควรพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู โดยการสรางครูยุคใหมที่มีความรู
ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม และปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพคลองตัว 
และสิ่งสําคัญคือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากน้ี สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชยและคณะ (2556) เสนอวาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะเกิดไดอยางมีประสิทธิผลตองอาศัยความ รับผิดชอบจากทุกฝาย คือ การทําให
สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงตอผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน โดยโรงเรียนควรมีอิสระใน
การบริหารจัดการ และผูปกครองควรมีสิทธิเลือกโรงเรียนใหลูกตามขอมูลคุณภาพ ของโรงเรียนที่
ไดรับการเปดเผยตอสาธารณะและควรปฏิรูประบบความรับผิดชอบระหวาง “ผูปกครอง-รัฐบาล- 
โรงเรียน-ครู” ซึ่งมีรัฐบาลเปนตัวค่ันกลางในระบบ โดยรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรมี
บทบาทใน การเสริมสรางความรับผิดชอบของระบบการศึกษาในแนวทางที่เสริมสรางระบบ 
ความรับผิดชอบของ สถานศึกษาตอนักเรียนมากข้ึน 

ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ไดเสนอวาการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพิจารณาจากกรอบและ
ตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงคุณภาพในดานตางๆ ตอไปน้ี 1) ลักษณะของผูเรียน ตัวช้ีวัดคือสุขภาวะที่ดี ภาวะ
โภชนาการที่สมบูรณ และมีแรงจูงใจใฝของผูเรียน 2) ดานสัมฤทธ์ิกระบวนการเรียนการสอน ตัวช้ีวัด
คือครูมีคุณภาพในการสอนและมีเทคนิคการสอนที่กระตือรือรนและมีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูนิยามชัดเจนโดยครอบคลุมการวัด ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณคา 3) ดานเน้ือหาสาระ 
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ตัวช้ีวัดคือหลักสูตรสอดคลองและสนองความตองการของสังคมและที่พัฒนามาจากความรูและ
ประสบการณของครูและผูเรียน และ 4) ดานระบบ ตัวช้ีวัดคือสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ
การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม สภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย  
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เคารพและผูกพันกับชุมชนทองถ่ินและวัฒนธรรม ซึ่งมีสวนที่
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยในปจจุบัน ทั้งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพควรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดไวในมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งราง
การ จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) 

ลักษณะและองคประกอบของการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  
การศึกษาและการเรียนรู มีความสัมพันธกันทําใหเกิดคุณลักษณะของการศึกษาและ 

การเรียนรูที่มีคุณภาพไดไปพรอมกัน การศึกษาศึกษาและการเรียนรูเกิดจากองคประกอบหลักคือจาก
ตัวบุคคลและสภาพแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพไดก็ข้ึนอยูกับกับสองปจจัย
ดังกลาว ในที่น้ีจึงของสรุปลักษณะและองคประกอบของการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพไวดังน้ี 

1) ลักษณะของการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพคือเกิดการพัฒนาที่มุงใหผูเรียนหรือ
ประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนทัศนในการเรียนรูใหเหมาะสมและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก ผูเรียนหรือประชาชนทั่วไปเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคของประเทศ มีการพัฒนาทั้งทาง
รางกาย จิตใจ ความรูและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุข เปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศและโลก  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่ม
สรางสรรค และสามารถเรียนรูดวยตนเองได  

2) องคประกอบของการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ ประกอบดวยสองสวนใหญไดแก
บุคคลที่เกี่ยวของและสภาพแวดลอมในการศึกษาเรียนรู สวนแรกคือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดแก ผูเรียน
หรือบุคคลที่ตองการศึกษาเรียนรูและบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคคลเหลาน้ีมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
หากผูเรียนและผูสอนรวมกันจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตามความตองการของผูเรียนไดจะทํา
ใหการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพย่ิงข้ึน สวนที่สองขององคประกอบของการศึกษาและการเรียนรู
ที่มีคุณภาพคือสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรมีการจัดสภาพแวดลอมที่มีหลากหลายลักษณะ
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เน่ืองจาก บุคคลยอมมีความตองการที่จะเรียนรูที่แตกตางกัน การเรียนรูในสภาพแวดลอมที่สามารถ
สรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจจะสามารถเรียนรูไดดีข้ึน   

จากที่กลาวมาขางตนกลาวไดวาการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตองเกิดจากความ
รวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษา นอกจากน้ีตองมีการพัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหมีศักยภาพมากข้ึน สรางองค
ความรูที่พัฒนาข้ึนจากหลักการที่ถูกตองและฐานขอมูลที่เช่ือถือได ซึ่งจะไดมาจากผูที่มีประสบการณ 
ผูทรงคุณวุฒิ การคนควาหาความรูใหมจากการวิจัย และเมื่อตองการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องใดแลวก็ควร
นําองคความรูที่มีอยูประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทในเรื่องน้ันๆ ดวย เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตามความมุงหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
การวิจัยเปนสิ่งจําเปนในการศึกษาหรือนําไปพัฒนางานในดานตางๆ ทําใหมีงานวิจัยมี

ลักษณะหรือประเภทที่แตกตางกันออกไป เชนประเภทของงานวิจัยที่แบงตามลักษณะการวิเคราะห
ขอมูล จะมีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ประเภทงานวิจัยที่แบงตามศาสตร ตาม
สาขาวิชาของศาสตรน้ันๆ ในที่น้ีจะกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู 

ความตองการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาตามมา  
แตผลที่เกิดข้ึนก็ยังไมเปนไปตามจุดมุงหมายมากนัก เสนห จามริก (2538) ไดกลาวเกี่ยวกับการศึกษา
และการวิจัยไววา “การปฏิรูปการศึกษายอมไมอาจสมัฤทธ์ิผลไดอยางแทจริง ตราบเทาที่ยังคงเวียน
วายอยูแตภายในกรอบองคความรูและวัฒนธรรมการเรียนรูที่เปนอยู หากแตจําเปนจะตองระดม
ความคิด รวมทั้งคิดคนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเปดโลกทัศนแสวงญาณวิทยาใหมและกระบวนทัศน
ใหม” ซึ่งเปนการช้ีใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการแสวงหาความรูใหม หากจะตองการพัฒนา
การศึกษา สําเริง บุญเรืองรัตน (2553) เสนอไววาการที่ประเทศไทยจะเปนสังคมแหงปญญาและ 
การเรียนรูน้ัน บุคคลตองมีความสามารถในการทําวิจัยซึ่งหมายถึงการคนหาคําตอบของปญหาใหมๆ 
ที่กาวไกลออกไปจากเดิม ซึ่งจะแยกเปนสาขาวิชาเชน งานวิจัยคณิตศาสตร งานวิจัยวิทยาศาสตร
งานวิจัยเกี่ยวกับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตน นอกจากน้ี Bert P.M. Creemers, Louise 
Stoll, Gerry Reezigt and the ESI team (2007) ไดเสนอผลการศึกษาโรงเรียนที่เปนแนวปฏิบัติที่
ดีในการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียน พบวาการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษามี
องคประกอบที่สําคัญคือการที่ผูบริหารหรือผูที่กําหนดนโยบาย ใหความสําคัญ คํานึงถึงปจจัยในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูในโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ประสทิธิภาพของโรงเรียนไดแกผูปฏิบัติงาน นักวิจัยและผูกําหนดนโยบาย จึงควรใหผูที่ปฏิบัติงาน 
นักวิจัย มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นรวมกับผูกําหนดนโยบาย ซึ่งจะทําใหมีการดําเนินงานได
เหมาะสมกบัการปฏิบัติงานและการวิจัย และเปนจะไดรับขอมูล ขอเสนอ ที่ชัดเจนตามบริบทของ
โรงเรียน เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจในการวางแผนการการการปรับปรุงโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
จะเห็นไดวาผูทรงคุณวุฒิหลายทานลวนใหความสําคัญกับการนําการมีวิจัยมาใชพฒันาการศึกษา  

 

130

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

131 
 

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดองคความรูใหมที่สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงเปนปจจัยสําคัญ
ประการหน่ึงที่จะชวยใหการศึกษาของไทยมีคุณภาพที่ดีข้ึนได ผูเขียนมีความคิดและมีความเช่ือเชนน้ี
มาโดยตลอด และเกิดความกระจางแจงในความคิดความเช่ือดังกลาวย่ิงข้ึน เมื่อมีโอกาสไดศึกษา
ปาฐกถาเรื่องการศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยพระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(2539) ซึ่งสรุปเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพไดดังน้ี ความสําคัญของ
การศึกษาคือการทําใหเกิดปญญา และในการที่จะทําใหเกิดปญญาน้ัน สิ่งสําคัญคือการวิจัย การวิจัย
จะทําใหรูจักคิด พิจารณาความจริง หาทางทําใหดีทําใหสําเรจ็แกปญหาได เพราะฉะน้ันการศึกษาและ
การวิจัยเปนเรื่องของชีวิตประจาํวัน เปนหนาที่ของมนุษย ไมใชเปนเพียงเรื่องที่จะมาจัดกันเปนกิจการ
ของสังคม หรือเปนการวิจัยทางวิชาการตางๆ อยางที่เปนอยูในปจจุบันเทาน้ัน  การศึกษาเปน 
การฝกฝนหรือพัฒนาในดานประกอบดวย 3 ดานของการพัฒนาชีวิตคือ ดานพฤติกรรม ดานจิตใจ 
และดานปญญา การวิจัยน้ันอยูในสวนของปญญาเปนหลักและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมและจิตใจ
ตามมาดวย เมื่อไดผลงานวิจัยก็เปนการเพิ่มขยายปญญา ซึ่งมาหนุนพฤติกรรม ทําใหเรารูวาควรจะ
พัฒนาพฤติกรรมอยางไรจึงจะทําใหไดผลดีย่ิงข้ึน และทําใหเกิดผลตอจิตใจ มีความพึงพอใจ  
มีความสุขและภาคภูมิใจ มุงมั่นที่จะพัฒนาตอไป งานวิจัยเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะทําให
การศึกษาและการเรียนรูพัฒนาไปดวยดี เพราะในชีวิตมนุษยปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหมนุษยผานพน
ปญหาไปโดยแกปญหาสําเร็จและดําเนินชีวิตไปโดยปฏิบัติถูกตองตอสิ่งทั้งหลายคือ ปญญา พรอมกัน
ทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ก็เปนองคประกอบเกื้อหนุนใหการวิจัยน้ันสําเร็จและทําใหเกิดปญญา 
ประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนด
ยุทธศาสตร ไว 6 ยุทธศาสตรหลัก ซึ่งหน่ึงในหกยุทธศาสตรก็คือ ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ ที่มุงหวังใหกําลังคนไดรับการผลิตและ
พัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ และมีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ และดานการตอบ
โจทยบริบทที่ เปลี่ ยนแปลง  (กระทรวง ศึกษาธิการ , 2560) จึงกลาวไดวามีแนวโนมที่
กระทรวงศึกษาธิการจะใหความสําคัญกับการใชงานวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูมากย่ิงข้ึน  

คุณประโยชนจากงานวิจัยสามารถสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของผูวิจัยและความกาวหนา
ของการศึกษาไทย ทั้งยังกอใหเกิดการพัฒนาไดรอบดาน ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณคา
ของการใชการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางจริงจังมากข้ึนในทุกระดับ
การศึกษา จึงขอเสนอแนวทางในการใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพไว
ดังน้ี 

1) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีโอกาสเปนไปไดจริง  
 ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของแตละสถานศึกษา 

กําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เปนรูปธรรม มีโอกาสเปนไปไดจริง สอดคลองกับจุดมุงหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ และครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของไดทั้งหมดและเช่ือมโยงกันได กําหนดวิธีการ
สงเสริม สนับสนุน และติดตามการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานการวิจัยอยางตอเน่ือง เพื่อให
เกิดความเขาใจ เห็นคุณคาที่แทจริงของงานวิจัย ปฏิบัติไดจริง สามารถนําไปประยุกตใชได 

2) การพัฒนาความรู ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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 ผูที่เกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ทั้งโดยตรงไดแกผูบริหารสถานศึกษา 
ผูสอนจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหลาน้ีใหมีความรูความเขาใจและมีความสามารถใน
การวิจัย เพื่อจะทําใหนโยบายประสําความสําเร็จ การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดความสามารถในการ
วิจัยจําเปนตองใชเวลาและมีความตอเน่ือง ดังน้ันจึงควรมีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยไวอยางตอเน่ือง เชนจัดใหมีหนวยงานและคณะกรรมการวิจัยประจําโรงเรียน จัดฝกอบรมพัฒนา
ทักษะในการวิจัย จัดหาแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ สรางบรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน (ธีระ 
รุญเจริญ, 2555) 

3) การจัดใหมีสิ่งสนับสนุนในการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชอยางเหมาะสม 
 เมื่อมีนโยบายที่ดีและผูปฏิบัติที่มีความพรอมแลวก็ควรจะมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการ

พัฒนาและการใชประโยชนจากงานวิจัยดวย สิ่งสําคัญคือการใหเวลาแกนักวิจัยเพื่อทําวิจัยไดอยาง
ตอเน่ือง อุปสรรคที่สําคัญในการทําวิจัยและการใชประโยชนจากงานวิจัยคือ การที่ผูปฏิบัติงานมีภาระ
งานมากจนไมมีเวลาในการทําวิจัย (สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ: 2551, บุศรา สาระ
เกษ: 2555) นอกจากน้ีควรใหการสนับสนุนในดานอื่นไดแก อํานวยความสะดวกในการเผยแพร
ความรู โอกาสในการเขาถึงแหลงความรู การสรางแรงจูงใจสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย และ
การสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่เขมแข็ง  

 การใชการวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพน้ันผูที่เกี่ยวของโดยตรงก็คือ
บุคลากรทางการศึกษา ผูสอน นอกจากน้ีอาจรวมถึงผูปกครอง และผูที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพสามารถทําไดสอง
ลักษณะใหญๆ คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมเปนอยางมาก มีการ

เสนอทักษะที่ผูเรียนควรจะมีในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ 
ดานสารสนเทศ และทักษะดานชีวิตและอาชีพ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนโคชทําหนาที่แนะนํา 
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู 
ฝกฝนใหตนเองเปนโคช (Coach) และอํานวยความสะดวก ในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน PBL 
(Problem-Based Learning) หลักสูตรที่ใชจัดการเรียนการสอนก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
ลักษณะของหลักสูตรที่ควรจะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ควรเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ 
(critical attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (project-based) 
และขับเคลื่อนดวยการวิจัย (research-driven) เช่ือมโยงทองถ่ินชุมชนเขากับภาค ประเทศ และโลก 
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถรวมมือ (collaboration) กับโครงงานตางๆ ไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่
เนนทักษะการคิดข้ันสูง พหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 
21 และการประเมินผลตามสภาพจริง(American Association of Colleges of Teacher 
Education and the Partnership for 21st Century Skills, 2010) การเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหการ
วิจัยมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูเดนชัดย่ิงข้ึน การใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
สามารถทําไดเปนในสองลกัษณะใหญๆ  ไดแกการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based 
Learning) และทําการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research)  
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การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
การจัดการเรียนรูโดยการใชวิจัยเปนฐาน สามารถทําได 4 รูปแบบ ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน 

และทัศนีย บุญเติม (2540) ไดเสนอไวคือ 1) การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยคือการให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติทําวิจัยในระดับตางๆ เชนการทํา การทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  
การทําโครงงาน การทําวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) การทําวิทยานิพนธเปนตน 2) การสอนโดยให
ผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับครู อาจารย หรือเปนผูชวยในโครงการวิจัย 3) การสอนโดยใหผูเรียน
ศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรูองคความรูหลักการ และทฤษฎีที่ใชในการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช
และศึกษาตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมากข้ึน และ 4) การสอนโดยใชผลการวิจัย
ประกอบการสอนเปนการใหผูเรียนไดรับรูวาทฤษฎีขอความรูใหมๆ ในศาสตรของตนในปจจุบันเปน
อยางไร เปนการสรางศรัทธาตอผูสอน  

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานน้ีสงผลดีตอคุณภาพการเรียนรูคือสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูโดยใชหลักเหตุผล มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห สังเคราะห เกิดความคิด
สรางสรรค ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาเปนผูผลิตความรูและสรางนวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับโจทย
ความตองการของประเทศที่ตองการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศและตองการพัฒนา
นวัตกรรม (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2559)  

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนใน

ช้ันเรียนและนําผลมาใชปรับปรงุการจดัการเรียนการสอนหรอืสงเสริมพัฒนาการการเรยีนรูของผูเรยีน 
ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัผูเรยีน (สุวิมล วองวาณิช, 2554) โดยนําผลการวิจัยที่ไดมาประกอบ 
การตัดสินใจในการแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาและเพิ่มความรูในงานของครูเองใหมากย่ิงข้ึน 
ครูสามารถเสริมสรางความรูทางวิชา สรางรูปแบบการสอนแบบใหม แกปญหาในช้ันเรียน ทําให
ผูเรียนมีสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูสูงข้ึน การดําเนินการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ มีลักษณะเปน
วงจร PAOR ประกอบดวย 4 ข้ันตอนไดแก 1) การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดปญหา
ที่ตองการศึกษา (Plan) 2) การดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว (Action) 3) การสังเกตผลที่
เกิดข้ึนจากการดําเนินการวิจัย (Observe) และ 4) การสะทอนผลหลังจากการดําเนินการวิจัยเสร็จ
สิ้นแลว เพื่อใหเกิดการวิพากษของเพื่อนรวมงาน (Reflect) ซึ่งคุณคาของการวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียนสงผลโดยตรงตอผูเรียนเปนสําคัญ (Barrett, H., 2007)  

การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน เปนภาระหนาที่หน่ึงของผูสอนที่จําเปนตองทําเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร การวิจัยในช้ัน
เรียนมีคุณคาอยางย่ิงตอการพัฒนาผูเรียนและผูสอน ทําใหมีการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่
สงเสริมการเรียนรูใหมๆ ผูสอนเกิดความมั่นใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู 
เปนการพัฒนาวิชาชีพและยังสะทอนถึงความสามารถและการพัฒนาตนเองของผูสอน  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน และบุคคลตางๆ ในระบบ

การศึกษาที่มีบทบาทหนาที่ บริหารจัดการศึกษา ต้ังแตระดับกระทรวงศึกษาธิการจนถึงสถานศึกษา 
และยังเกี่ยวของไปถึงผูปกครอง ชุมชนและสังคม ความเจริญกาวหนาของประเทศยอมเกิดจาก
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ความสามารถของประชาชน จึงกลาวไดวาการบริหารการศึกษามีผลตอความเจริญกาวหนาและความ
มั่นคงของประเทศ ดังน้ันผูที่เปนผูบริหารไมวาจะอยูในหนวยงานระดับใดควรตระหนักถึงความสําคัญ
น้ี การกําหนดวิสัยทัศน กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานข้ันตอนการปฏิบัติงานและกํากับ
ติดตาม ลวนมีความสัมพันธกัน เพื่อใหการบริหารการศึกษาเกิดประสิทธิภาพควรจะใชหลักการ  
องคความรู และขอมูลที่มีคุณภาพและเช่ือถือไดในการบริหารจัดการ การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญใน
การศึกษาองคความรูใหม และหาแนวทาง วิธีการพัฒนา เมื่อมีการทําวิจัยจะเกิดประโยชนตอการ
จัดการเรียนรู ผูสอนมีการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพและประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
(Kritin Heggen, Berit Karseth and Svein Kyvik, 2010)  

ผูที่มีบทบาทสําคัญการใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาก็คือผูบริหารในหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาตามที่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
ไว ในหมวด 5 ต้ังแตระดับกระทรวงจนถึงระดับสถานศึกษา แนวทางที่ผูบริหารจะสามารถใชการวิจัย
เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาสามารถทําไดดังน้ี 1) ผูบริหารเปนผูทําวิจัยดวยตนเอง และสามารถ
ทําวิจัยรวมกับผูอื่นที่เกีย่วของเชนผูสอนจะชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดปญหาไดตรงประเด็น และ
สามารถศึกษาคนควาหาแนวทางการแกปญหาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอยางมีระบบเช่ือถือ
ได (รัตนา ดวงแกว, 2014) นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาทักษะและประสบการณในการวิจัยและการ
บริหาร 2) ผูบริหารศึกษาผลงานวิจัยของผูอื่น แลวนํามาประยุกตใชในการพัฒนาการบริหาร
การศึกษา โดยผูบริหารจําเปนตองมีทักษะ มีความสามารถในการวิเคราะหผลงานวิจัยเพื่อมาปรับใช
ใหเหมาะสมกับหนวยงานหรือโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ  

ลักษณะของงานวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่สามารถนํามาประยุกตใชพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษามีสามลักษณะใหญๆ ไดแก 1) การวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบ หรือกลยุทธในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 2) การวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่ใชในการจัด 
การเรียนการสอน และ 3) วิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมทางการศึกษาใหมีความทันสมัยย่ิงข้ึน การศึกษา
ผลงานวิจยัทางการบริหารการศึกษาในปจจุบันเปนสิ่งที่ทําไดสะดวกมาก สามารถสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลทั้งที่เปนเอกสารและจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวาง  
อีกทั้งยังมีหนวยงาน สถาบันการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีกมากมายที่ยินดีใหคําแนะนําในการนํา
ผลงานวิจัยมาใชประโยชน  
 

บทสรปุ 
การวิจัยเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาการเรียนรูของมนุษย นักวิจัยจะไดองคความรูใหมๆ 

เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค เมื่อนํา
ผลงานวิจัยเผยแพรสูสาธารณะแลวก็จะเกิดประโยชนตอคนทั่วไป เกิดประโยชนตอการศึกษาเรียนรู
อยางกวางขวางย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการศึกษา การเรียนรูในยุคดิจิทัลจะประสบความสําเร็จไมไดเลย 
หากไมมีการวิจัยเขามาชวยในการคนหาความรูใหมๆ อันจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การวิจัยชวยพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห แกปญหาโดยใชหลักการ ชวยใหเขาใจ มีความรู
ความสามารถเทาทันกับสถานการณของสังคมโลกในปจจุบัน เปนสิ่งที่บงช้ีถึงศักยภาพของประชาชน
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ในประเทศ ทําใหประเทศมีความมั่นคงย่ังยืนตอไป จากที่กลาวมาในขางตนผูเขียนสรุปภาพรวม  
การใชการวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพไดดังน้ี 
 

การใชการวิจัยเพ่ือการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการใชการวิจัย บุคลากรท่ีเก่ียวของ รูปแบบการนําวิจัยไปใช 

 การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การวิจัยเพื่อพฒันาการศึกษาที่
ชัดเจน มีโอกาสเปนไปไดจริง  

 การพัฒนาความรู 
ความสามารถดานการวิจัยของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 

 การจัดใหมสีิ่งสนับสนุนใน
การวิจัยและการนําผลการวิจัย
ไปใชอยางเหมาะสม 
 

 ผูสอน 

 ผูบริหารสถานศึกษา 

 ผูบริหารการศึกษา 

 ผูสนับสนุนการศึกษา 
ผูปกครอง นักวิจัยและผูสนใจ
ทั่วไป 
 

 การวิจัยเพื่อพฒันา 
การจัดการเรียนรู โดยการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐานและการวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน 

 การวิจัยเพื่อพฒันาการ
บรหิารการศึกษา 
 

 
ภาพท่ี 1 การใชการวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 
จากภาพที่ 1 การใชการวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ ทําไดโดยผูบริหารควร

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีการสงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนา
ความรู ความสามารถในการทําวิจัยใหแกผูบริหาร ครู คณาจารย และควรจัดใหมีสิ่งสนับสนุนในการ
วิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการใชการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูมีสองกลุมใหญๆ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาและผูสอน นอกจากน้ียังมีผูที่
อาจมีโอกาสและสนใจในการใชการวิจัยทางการศึกษาอีก เชนผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตางๆ 
ที่สนใจเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา การใชการวิจัยเพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพสามารถทํา
ไดสองลักษณะใหญๆ คือการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหาร
การศึกษา 
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ผูบริหารสถานศกึษายคุดิจิทัล 
 

สุจรรยา ขาวสกุล1 ธีระ รุญเจริญ2 วรสิทธิ์ รัตนวราหะ3  
 

บทคัดยอ  
ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง

ขอมูลตางๆ ของ ทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ยุค 4.0 การปฏิรูปประเทศสูดิจิทัลไทยแลนด  
(Digital Thailand) ที่สามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่ง ค่ัง และย่ังยืน  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาตามไปดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยง
ได การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบรหิารสถานศึกษาจึงจําเปนตองเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิด
การบริหารของตนเองใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีภาวะผูนําดิจิทัล (Digital 
Leadership) ซึ่งเปนทั้งผูใชเทคโนโลยี ผูจัดสรรทรัพยากร และผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
ทั้งน้ีเพื่อใหสถานศึกษามีความทันสมัยสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพในทุกๆ 
ดาน 

 
คําสําคัญ: ผูบริหารสถานศึกษา, ภาวะผูนําดิจิทัล, ยุคดิจิทัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล E-Mail: kh.suchanya@gmail.com  
2สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล 
3สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล 
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Abstract  

In the rapidly changing digital age due to the use of technology to link 
information. Of all the regions of the world together, the 4.0 era, the reform of the 
country into digital Thailand (Digital Thailand) that can be creative. And take full 
advantage of digital technology. To drive economic development and the society of 
the country to prosperity, prosperity and sustainability, which inevitably caused 
changes in education as well as inevitably. Educational administration in the digital 
age school administrators need to change their attitudes and management ideas to 
keep up with the changing circumstances. Digital Leadership, which is both 
technology users. Resource allocator and educational change leader In order for the 
educational institutions to be up-to-date, they can be managed in every aspect. 
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บทนํา  
ในยุคปจจุบันที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

อยางรวดเร็ว เปนโลกยุคดิจิทัล (Digital Era) ที่ไรพรมแดน ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมลวน
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง การเขาถึงแหลงขอมูลปริมาณมหาศาลผานโลกออนไลนมาก
ข้ึน ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ ดี  
เพื่อเตรียมพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทุกๆ ดาน รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศนเชิง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกจิของรัฐบาล คือ ประเทศ
ไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เปนแนวคิดที่จะนําโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”เปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดัก
รายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศรายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองใชการศึกษา เปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาประเทศใหพรอมเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ที่มี
ความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน 

ในยุคดิจิทัลเราจะสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนเชนไร ยอมเปนสิ่งทาทายที่ผูบริหาร
การศึกษาตองเก็บไปคิดและพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย สิ่งจําเปนที่จะตองหยิบยกมาพิจารณาและ
พัฒนาไปใหถึง น่ันคือ ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโลกยุคดิจิทัลที่ทุกคนตองเรียนรูตลอด
ชีวิต คือ 3R และ 8C (ฟาฏินา วงศเลขา. 2560) 

น่ันคือ 3R ไดแก การอาน (Reading) การเขียน (writing)และคณิตศาสตร (arithmetics) 
สวน 8C ไดแก คิดวิเคราะหและแกปญหา (Critical thinking & problem solving) คิดสรางสรรค
และคิดคนนวัตกรรม (Creativity & innovation) เขาใจบนวัฒนธรรมที่แตก ตางหลากหลาย  
(Cross-cultural under standing) ความรวมมือ ทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, 
teamwork & leadership) การสื่อสาร รูเทาทันสื่อ และขอมูลสารสนเทศ (Communications, 
information & media literacy) มีทักษะ ดานคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยี (Com puting & ICT 
literacy) มีทักษะการเรียนรูและอาชีพ (Career & learning skills) และ มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา 
มีระเบียบวินัย (Compassion)  รวมถึงทักษะการ เรียนรูและความเปนผู นํา (2L-Learning, 
Leadership) และการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอลน้ันครูควรมีบทบาทในการเปนผูอํานวย
ความสะดวกและช้ีแนะแนวทางเพื่อใหนักเรยีนเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ใหมากย่ิงข้ึน ใชวิธีสอนที่สรางความทาทาย การเพิ่มโอกาสในการประยุกตใชความรู มีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการคนควาหาความรู และบางครั้งอาจจะตองเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกับ
ผูเรียนดวย เพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหม เปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมเพื่อใชชีวิตในโลก
แหงความเปนจริง และเปาหมายสําคัญที่สุด น่ันคือ สรางคนคุณภาพที่เปนคนดีและมีคุณธรรม 

การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล สามารถทําไดภายในระยะเวลารวดเร็ว สถานศึกษาตองรับมือ
กับการจัดการเรยีนรูใหกับผูเรยีนซึ่งเปนพลเมืองดิจิทัล ที่สวนใหญเปนคนรุนใหมที่เติบโตมากับการใช
เทคโนโลยี ในขนะที่ครูและผูบริหารสถานศึกษายังเปนผูอพยพทางเทคโนโลยี จึงมีความจําเปนอยาง
ย่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ันตองมีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองมีคุณลักษณะ
และทักษะที่โดดเดน แตกตางไปจากผูบริหารสถานศึกษาในยุคกอนๆ มีวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีเปน
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อยางดี มีภาวะผูนําที่สามารถจูงใจคนได ขายความคิดใหมๆ ใหคนยอมรับ สามารถวางแผนงานอยาง
มีระบบเปนข้ันเปนตอนสําหรับการพัฒนา ตองมีวิธีคิดใหมที่จะตองนําเอาดิจิทัลเขามาใชใหเกิด
ประโยชน สรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดาน สามารถรับมอืและออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
ทาทายและสรางแรงบันดาลใจ ใหกับผูเรียน ครูและบุคลากร ใหเกิดการพัฒนาตอยอดความรูจน
สามารถสรางองคความรูใหมๆ หรือนวัตกรรม เกิดความย่ังยืนในการศึกษา สามารถพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตตอไป  

วัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องผูบรหิารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ี เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ที่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ทําให
สถานศึกษามีศักยภาพภายใตเทคโนโลยีดิจิทัลใหม จากแนวคิด สรุปสาระความรูที่คาดวาจะเปน
ประโยชน และสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการบริหารสถานศึกษา
ในยุคปจจุบันและอนาคตได 

 
ผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตองมีคุณลักษณะที่โดดเดน ตองเปนผูนํายุคใหมที่สามารถ

มองภาพขององคกรไดอยางทะลุปรุโปรงและชัดเจน มีทักษะและบทบาทในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชการกําหนดยุทธศาสตรและ
นําไปสูการปฏิบัติในอนาคต จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ สามารถกําหนดประเด็นศึกษาที่สําคัญ 4 ดานหลักไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษายุคดิจิทัล ภาวะผูนําดิจิทัล และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล  

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
เอกชัย กี่สุขพันธ (2559) ไดเสนอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล วาจะตอง

เรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสือ่สารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ICT) และผลกระทบที่เกิดข้ึนตอการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการใช ICT ใหเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด อยางคุมคาแทจริง  
มีวิสัยทัศนดาน ICT ของสถานศึกษาใหชัดเจน มีการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางวัฒนธรรมการทํางานและบรรยากาศสถานศึกษาใหมีการใช ICT อบรม
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT อยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ สงเสริมสนับสนุนสราง
แรงจูงใจครู บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใหนําความรูความสามารถดาน ICT และเทคโนโลยีมา
สรางนวัตกรรมใหมๆ ทําตนใหเปนตัวอยางที่ดีสามารถใช ICT ในการปฏิบัติงานอยางไดเหมาะสม 
และจัดใหมีระบบการกํากับติดตามและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใช ICT ของสถานศึกษา  
วาสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม สอดคลองกับ 
ชัยยนต เพาพาน (มปพ.) ที่ไดสรุปวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะ เปน นักสรางสรรค (Ceative)  

นักการสื่อสาร (Communicator) นักคิดวิเคราะห (Critical Thinker) สรางชุมชน (Builds 
Community) การมีวิสัยทัศน (Visionary) การสรางความรวมมือ และการติดตอ (Collaboration 
and Connection) สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) ความเช่ือมั่น (Confidence) ความมุงมั่น
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และความพากเพียร (Commitment and Persistence) ความเต็มใจที่จะเรียนรู (Willingness to 
Learn) เปนนักประกอบการ คิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) 
นักริเริ่มงาน (Intuitive) มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ตัวแบบที่ดี 
(good Model) หากคุณกําลังสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ตองรู และฝกพวกเขาใหมีความคิด
สรางสรรค การทํางานรวมกัน ฝกการสื่อสารที่ดี และคิดวิเคราะหเปนการใชเทคโนโลยี อยางมี
ประสิทธิภาพ และการปลูกฝงสรางสรรคนวัตกรรม จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสาหรับการเรียนรู
และความเสี่ยง 

 สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล จะตองสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได
อยางรวดเร็ว สามารถบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในกระบวนการขององคกร มีภาวะผูนําดิจิทัล 
เปนผูนําดาน ICT สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา  

2. ภาวะผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 
เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ (2560) กลาววา ภาวะผูนําดิจิทัล หรือ “Digital leadership” 

ซึ่ง CEO จะตองมีคุณสมบัติใหมที่โดดเดน ตัวอยางเชน มุงเนนการสรางแรงบันดาลใจในการ
เปลี่ยนแปลงแกบุคลากร ริเริ่มการทดลองทดสอบโครงการใหมๆ สรางใหเกิดความรวมมือ  
ใชการวิเคราะหขอมูลใหเปนประโยชนสูงสุด และมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ ผูนําดิจิทัลจะตอง
สราง Working group หรือ Task force ทีมเล็กๆ และมอบหมายความรับผิดชอบ และความ
ไววางใจในการทํางานดวยการมอบหมายโครงการใหรับผิดชอบ โดยใหวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ที่ชัดเจน และผูนําดิจิทัลจะตองสื่อสารกับทีมใหทราบถึงภัยคุกคาม และผลกระทบตางๆ ใหแกทีม
ไดรับทราบดวย ทีมจะตองสรางระบบการเก็บการวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ไชย
เจริญ อติแพทย (2560) กลาววา ผูนําในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตองเขาใจขีดความสามารถของเทคโนโลยี
เพื่อนํามาใชไดอยางเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรใหทํางานไดดีภายใต Digital 
Environment รูจักการผสมผสานวัฒนธรรมที่เนนการเรียนรู เพื่อสรางแรงกระตุนในองคกรใหเกิด
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยูตลอดเวลา และ ณัฐวุฒิ พงศสิริ (2556) กลาววา ผูนําในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ที่เรียกวา Digital Leader จะมีบทบาทและหนาที่ในการผลักดันองคกรที่แตกตางจากผูนํา
ทั่วไป ในหลายมิติ เชน ผูนําตองผสมผสานปจจัย 3 C เขาดวยกัน คือ Climate สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน Culture วัฒนธรรมองคกร และ Creativity ความคิดสรางสรรค ผูนําตองผลักดันการคิดคน
ผลิตภัณฑหรือบริการที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง ผูนําตองกลาที่จะพัฒนาสินคาหรือบริการใหมๆ แทนที่
ของเดิมที่เริ่มลาสมัย เมื่อถึงเวลาตองมีการเปลี่ยนแปลง ผูนําสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ 
โดยการสรางรูปแบบใหม โดยใชประโยชนจากความรู ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของบุคลากรที่มี
อยู ผูนําตองเขาใจคุณลักษณะของ "Digital Worker" เช่ือมั่นในทักษะการใชเทคโนโลยีที่คนเหลาน้ีมี 
และเปดโอกาสใหสามารถสรางผลงานไดเต็มที่ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเกิดการคิดนอกกรอบ กลาทดลอง 
จนนําไปสูนวัตกรรมใหมๆ ผูนําในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตองเขาใจขีดความสามารถของเทคโนโลยีเพื่อ
นํามาใชไดอยางเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรใหทํางานไดดีภายใต Digital 
Environment รูจักการผสมผสานวัฒนธรรมที่เนนการเรียนรู เพื่อสรางแรงกระตุนในองคกรใหเกิด
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยูตลอดเวลา และภาวะผูนําดิจิทัล ตามทัศนะของ Eric Sheninger 
(2014) ไดนําเสนอเจ็ดเสาหลักของผูนําดิจิตอล (The Pillars of Digital leadership) ไดแก  
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1) การสื่อสาร (Communication) 2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) 3) การสรางภาพลักษณ 
(Branding) 4) การมีสวนรวมของนักเรียน (Student engagement/ learning) 5) การพัฒนาสู
ความเปนมืออาชีพ (Professional growth/ development) 6) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และสภาพแวดลอมในการเรียนรู (Re-envisioning earning spaces and environments) และ  
7) การใหโอกาส (Opportunity) เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่จะคนหาวิธีการปรับปรุง
สถานศึกษา และการพัฒนาความเปนมืออาชีพของตนเอง ครู และบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยเนน 
ที่การใชประโยชนการเช่ือมตอกับเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสในการปรับปรุงวิธีการทํางานหรือวัฒนธรรม
ในการทํางานของสถานศึกษาหลายๆ ดาน  
 นอกจากน้ี ปเตอร เอฟ. ดรัคเกอร กลาววา โลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริงของสังคมใหมที่มีปญหาทาทายสําหรบัผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ 
ของนิวซีแลนด (New Zealand Ministry of Education. 2013) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนําทาง
การศึกษา (Educational Leadership Model) ซึ่งเปนโมเดลเกี่ยวกับคุณภาพ (Qualities) ความรู 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผูนําทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของตนเองในดานตางๆ ดังน้ี ปรับปรุงผลลัพธของนักเรยีนทุกคน ริเริ่มการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีประสิทธิผล สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ e-learning พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชน
การเรียนรู สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ และพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา  

โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา ดังกลาว ไดกําหนดใหความสัมพันธ (Relationship) เปน
ศูนยกลาง มีกิจกรรมภาวะผูนําและคุณภาพของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities of effective 
leadership) เปนองคประกอบรายรอบอยู ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา  
ที่มา: New Zealand Ministry of Education. (2013)  
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จากโมเดลดังกลาวจะเหน็ไดวามีองคประกอบของภาวะผูนําทางการศึกษา ไดแก ความสัมพันธ 
(Relationship) ซึ่งอยูแกนกลาง และมีพื้นที่การปฏิบัติ (areas of practice) ประกอบดวย วัฒนธรรม 
(Culture) ศาสตรการสอน (Pedagogy) ระบบ (System) ความเปนหุนสวนและเครือขาย 
(Partnership and net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผูนําที่ประกอบดวย การนําการเปลี่ยนแปลง 
(Leading change) และการแกปญหา (Problem solving) และวงนอกที่เปนองคประกอบของ
คุณภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities of effective leadership) ดังรายละเอียด 

ความสัมพันธ (Relationship) ลักษณะของความสัมพันธเปนความสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยลักษณะของความสัมพันธน้ี จะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของไววางใจ ที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองสรางใหเกิดข้ึนในองคกร เชน แสดงความสนใจและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดกับ
บุคลากร กระตุนใหพวกเขาแสดงบทบาทใหมๆ และสรางโอกาสใหมีการพัฒนาวิชาชีพ สงเสริม
สนับสนุนการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
สรางระบบการประเมินผลงานที่เปดเผยและโปรงใส มีการนิเทศช้ันเรียนที่กระตุนบรรยากาศการ
เรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ และกระตุนใหมีการผลิต
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

วัฒนธรรม (Culture) ผูบริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหมีการสรางสรรควัฒนธรรมใน
ทางบวก และสรางวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมใหเอื้อตอการเรียนการสอน เชน สรางความมั่นใจวา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเช่ือถือได จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ความปลอดภัย
และเอื้อตอการเรียนรู การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนความสําเร็จในการเรียนรู สรางตัวแบบ 
การปฏิบัติงานที่ดี มีการช่ืนชมในความสําเร็จและกาวหนาของนักเรียนและบุคลากร 

ศาสตรการสอน (Pedagogy) เปนเรื่องของความรูและการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน ซึ่งผูบริหารควรสรางตนแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสําหรับผูเรียน  
แสดงบทบาทในการเปนผูนํา ในดานวิชาการและควรแสดงบทบาทในการเปนผูนําดานการวางแผน 
การพัฒนา และประเมินหลักสูตร เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 

ระบบ (System) ผูบริหารควรสรางสรรคระบบและเงื่อนไขการทํางานที่จะชวยใหบุคลากร
สามารถทํางานและผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนงาน การบริหาร
จัดการทรัพยากร การดําเนินการตามโครงการตางๆ ของสถานศึกษา การติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน การประเมินผล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเอาใจใสตอนักเรียน  
ความเปนหุนสวนและเครือขาย (Partnership and net works) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารควรตองมีการสรางเครือขาย การเรียนรูทั้งภายในและภายนอก  
ผูนําทางการศึกษาที่จะนําไปสูการเปนผูนํายุคดิจิทัล คือผูนําที่ควรมีสมรรถนะตามมาตรฐานดาน
เทคโนโลยี สําหรับผูบริหาร (ตองลักษณ บุญธรรม. 2559) ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
มาตรฐานชาติดานเทคโนโลยีสําหรับผูบริหาร (National Educational Technology Standards 
for administrators: NETS for Administrators. 2009) ประกอบดวย  
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1. ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership) ผูนําทางการศึกษาจะตองสรางแรง
บันดาลใจและ นําการพัฒนาการประยุกตใชเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสรางความเปนเลิศ
และการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงในองคกร จากการสรางวิสัยทัศนรวมกันกับคนในองคกร ไดแก  

 1.1 สรางแรงบันดาลใจและจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกี่ยวกับการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ถึงการเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชทรัพยากร 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลรวมกัน เพื่อตอบสนองใหเกิดเปาหมายการเรียนรูและการสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของผูนําทางการศึกษา  

 1.2 การมีสวนรวมในกระบวนการตอเน่ืองในการพัฒนาการนําเทคโนโลยีไปใช  
การดําเนินการแผนเชิงกลยุทธในทุกระดับตามวิสัยทัศนรวมกันดานเทคโนโลยี  

  1.3 การสนับสนุนนโยบายการระดมทนุเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีและการดําเนินการตาม 
วิสัยทัศนรวมกันดานเทคโนโลยี  

2. การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูบนโลกยุคดิจิทัล (Digital Age Learning Culture)  
ผูนําทางการศึกษาจะตองสรางสรรคพลวัตในการใชเทคโนโลยีใหเปนปกติ จนเกิดเปนวัฒนธรรมการ
เรียนรูแบบโลกดิจิทัลในสถานศึกษา การจัดหาและสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรับการเรียนรูดังกลาว
อยางทั่วถึง ไดแก  

  2.1 การตรวจสอบนวัตกรรม การเรียนการสอนที่มุงเนนพัฒนาอยางตอเน่ืองของการ
เรียนรู ยุคดิจิทัล  

  2.2 การสงเสริมการมีประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  
  2.3 การจัดสภาพแวดลอมที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง พรอมกับเทคโนโลยีและการเรียนรู 

ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อตอบสนองแตละความตองการที่หลากหลายของผูเรียนทุกคน และ  
  2.4 การสงเสริมการมีสวนรวมในระดับทองถ่ิน และชุมชนการเรียนรูที่กระตุนใหเกิด

นวัตกรรมความคิดสรางสรรคและดิจิทัล  
3. ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ (Excellence in Professional Practice)  

ผูนําทางการศึกษา จะตองสนับสนุนสงเสรมิสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม
โดยที่มอบอํานาจใหกับครู เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนโดยผานการเพิ่มสมรรถนะทางเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรดิจิทัลที่จําเปน ไดแก  

  3.1 การจัดสรรเวลาทรัพยากรและการเขาถึงการพัฒนาความเปนมืออาชีพอยาง
ตอเน่ืองราบรื่น ในการผสมผสานทางเทคโนโลยี  

  3.2 การอํานวยความสะดวกและการมีสวนรวมในชุมชนแหงการเรียนรูดวยการกระตุน
อบรมและสนับสนุน ใหบุคลากรในสถานศึกษาเรียนรูและใชเทคโนโลยี  

  3.3 การสงเสริมและการสรางรูปแบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือ
ในยุคดิจิทัล 

  3.4 การใหความสนใจการวิจัยทางการศึกษาและความนาสนใจ แนวโนมที่ปรากฏวามี
ประสิทธิภาพใน การใชเทคโนโลยี และการประเมินผลที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับ 
การเรียนรูที่พัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน  
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4. การปรับปรุงอยางเปนระบบ (Systematic Improvement) การเตรียมผูนําในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ควรจัดอยางตอเน่ือง เพื่อการพัฒนาองคกรทางการศึกษา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
การใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและแหลงเรียนรูที่มีคุณคา ไดแก  

  4.1 การเปลี่ยนแปลงของการนําระบบซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุผลสําเร็จสูงสุดของ
เปาหมาย การเรียนรูที่เหมาะสม ดวยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและแหลงเรียนรูที่มีคุณคา  

  4.2 การมีสวนรวมในการจัดต้ังสะสมและวิเคราะหขอมูล อธิบายผลลัพธและคนหา
ปรับปรุงพฤติกรรมบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูของผูเรียน  

5. การเปนพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ผูนําทางการศึกษาจะตองเปน
แบบอยางที่ดีและสงเสรมิใหเกิดความตระหนักในประเด็นทางสังคมจรยิธรรม และกฎหมาย ตลอดจน
ความรับผิดชอบในสิ่งที่เกี่ยวของ เพื่อการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของสังคมดิจิทัล 

  การสรางศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาตองมี
ภาวะผูนําในดานดิจิทัล (Digital Leadership) และที่สําคัญผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเปนผูนํา
ในการผลักดันและบรหิารใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสงเสริมใหครูเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล 
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ตองรูจักคิด วิเคราะหแกปญหา และมีความรูทักษะในการ

ประกอบอาชีพ มีความสามารถในการแขงขัน มุงเนนระบบธรรมาภิบาล มีความชอบธรรมในการ
บริหารการพัฒนาองคกร ทรัพยากรมนุษย ตัดสินใจดวยนโยบายสาธารณะ ใชเทคโนโลยีใหมๆ แกไข
ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. ผูบริหารตองทําความรูจักกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมา
จากการแขงขันที่ไรพรมแดน โลกกําลังอยูในยุคของเทคโนโลยีและขาวสาร ความรูเปนสิ่งสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบใน การแขงขัน ดังน้ันเมื่อผูบริหารเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงแลวก็จะสามารถ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได โดย การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมี
ปฏิสัมพันธกับองคกร  

2. ผูบริหารตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการใน
การปรับ แตงสิ่งตางๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยางรวดเร็วหรือกระทําอยางคอยเปน
คอยไป การบริหาร ความเปลี่ยนแปลงน้ัน ผูบริหารตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงกอนแลวจึงกําหนด
เปาหมายและเลือกวิธีที่จะนํามาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งตองอาศัยการวางแผน 
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนําไปปฏิบัติตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจาก 
ทุกคนในองคการ โดยผูบริหารจะตองมีการเสรมิแรงใหกบัความเปลี่ยนแปลงโดยการช้ีแจงใหบุคลากร
ในองคการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไดเกิดข้ึนแลวและแสดงความขอบคุณตอ
บุคคลที่เกี่ยวของและมีสวนชวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลง แลวจึงทําการประเมินผลตอไป  

3. ผูบริหารตองเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง การเปนผูนํา 
การเปลี่ยนแปลง หรือมีหนาที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพื่อพัฒนา  
เนนผลการปฏิบัติงานโดยสวนรวมมากกวาการเนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากรใน
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องคกรรับรูถึงผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทราบ ถึงสถานการณและวิกฤตการณตางๆ  
ที่องคกรเผชิญอยู เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เปนตน  

4. ปฏิรูป เปนนักคิด นักพัฒนา ตองทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศนในการ
บริหารงานที่พรอมรับกับเปลี่ยนแปลง ไมยึดติดตอสิ่งใด  

5. ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด  
รวมทํา รวมแกปญหากับบุคลากรในองคกร  

6. ประสาน เปนผูประสานงานในองคกรใหเกิดการทํางานทีร่าบรืน่ มุงใหเกิดประสทิธิภาพใน
การทํางาน และประสานงานนอกองคกรใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิด รวมจัดการศึกษา  

7. ประนีประนอม พยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในองคกร เปน 
ผูประนีประนอม เมื่อเกิดปญหา ผอนหนักใหเปนเบา  

8. ประชาสัมพันธ ผูบริหารตองสนับสนุนใหทุกคนทํารายงานผลการดําเนินงาน และนํา
รายงานมาประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ  

9. ประชาสงเคราะห ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง เปนหวงเปนใย
ตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความชวยเหลือผูรวมงาน การพัฒนาบุคลากรจะ
พัฒนาอยางตอเน่ืองใหทุกคนมีความกาวหนาในอาชีพ ผูรวมงานจะมีความสุขมากในการทํางาน 

 

บทสรปุ  
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญและเปนตัวแปร

สําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของสถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียน มีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศนดาน ICT มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ICT 
(Information and Communication Technology) มาใชการเพื่อสรางระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารและการจัดการความรูในงานดานตางๆ ของสถานศึกษา มีภาวะผูนําดิจิทัล (Digital 
Leadership) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถ
ที่จะเลือกใชกับการบรหิารสถานศึกษาใหไดอยางเหมาะสม คุมคาและเพียงพอตอการใชงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองแสดงศักยภาพทางดานการบริหารและจัดสภาพแวดลอมตางๆ ของสถานศึกษาให
มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดข้ึน สงเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรใหใชวิธีสอนที่สรางความทาทาย มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการคนควาหาความรู 
เพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหม เปนการเตรียมผูเรยีนใหพรอมเพื่อใชชีวิตในโลกแหงความเปน
จริง และเปาหมายสําคัญที่สุด น่ันคือ สรางคนคุณภาพที่เปนคนดีและมีคุณธรรม สามารถปรับตัวอยู
ในสังคมยุคดิจิทัลไดอยางมีความสุข 
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แนวทางการจัดการศกึษาเพื่อการมีงานทําและการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการ 
กับการทํางาน (WIL) สูสถานศกึษาในยคุดิจิทัล 

 
สุเนตร ขวัญดํา1

  ธีระ รุญเจริญ2
 วรสิทธิ์ รัตนวราหะ3

 

 
บทคัดยอ  

“มีงานทํา-มีอาชีพ” ประเด็นสําคัญดานหน่ึงตามแนวพระบรมราโชวาทดานการศึกษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดนอมนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ จากประเด็นปญหานักศึกษาที่เรียนจบไมตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานของประเทศและของโลก จึงตองปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเปน
การศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) เปนลักษณะการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การมีงานทํา ซึ่งสอดรับกับภาครัฐที่มี “การพัฒนากําลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
เขาสูเศรษฐกิจ” นโยบาย Digital Economy “ไทยแลนด 4.0” เมื่อเทคโนโลยีเขามาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค ดังน้ันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองปฏิรูปดานการจัดศึกษา 
ทําใหทุกคนมีความรูความสามารถทางดานดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรม 
สรางชาติ และจัดหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการศึกษาเพื่อการมีงานทําและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน(WIL) ในยุคดิจิทัล โดยใชนโยบาย Teach Less Learn More 
เนนการเรียนรูนอกหองเรียนและตองมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม Learning Space ตลอดจนการทํา 
Co-Working รวมกับภาคเอกชน สถานประกอบการตางๆ เพื่อสรางคนใหตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในทุกระดับการศึกษาทั้งอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการเตรียมความพรอมของ
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขันพื้นฐาน ปรับรูปแบบการจัดการการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  
ตามกรอบทฤษฎี ใหมๆ และเนนประโยชนที่นักเรียนจะไดรับและสอดคลองกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ
ตามศักยภาพและความสามารถของผูเรียน โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับ
การนํานวัตกรรม ความรูใหมๆ ที่มาพรอมเทคโนโลยี “ ไทยแลนด 4.0” มาขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานทําและการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) สูสถานศึกษาใน
ยุคดิจิทัล อันจะสงผลตอการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติที่ย่ังยืนในระยะยาวตอไป 

 
คําสําคัญ:  แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา, การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การทํางาน (WIL), ยุคดิจิทัลนโยบาย Digital Economy “ ไทยแลนด 4.0” 
 
 
 
 
  
1สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล E-mail: sunetkd@gmail.com 
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3สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล 
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Guidelines for Education and Employment for integrated education  
with the work (WIL) to the digital education age. 

 
Sunet khwandam

1
 Teera Rucharoen

2
 Worasit Ratanavaraha

3
 

 
Abstract  
 “Have a job-Have a career” One of the keynote speech by His Majesty King 
Rama 10 for education aimed to establish a foundation to students. The Ministry of 
Education has adopted to guide the development of education at all levels. From 
the problem that the students graduating did not meet the requirements of the 
labor market of the country and the world to modify the education sector to be  
life-long education. The study is to improve the quality of life and work to conform 
to the government as the development of the people to drive the economy of 
Thailand into the economy Thailand 4.0. When Technology to change the behaviors 
of the consumers. So the educational institutions both government and private 
sectors must be reform of education. to take everyone have more Knowledge and 
competent of the digital to drive in terms of innovation for building a nation and set 
curriculums of learning and teaching Approaches and integrated education with work 
in digital era availability policy Teach Less Learn More focus on learning outside the 
classroom and Learning Space Co-Working with private The various establishments to 
create the people to meet the needs of the labor markets in all the study level both 
higher education vocational education and preparation of educational institution in 
basic education level inform the model of study to work according to new 
theoretical framework focus on the benefits of students accordance with the 
interests of the students by potential and ability of learners. By the philosophy of 
Sufficiency Economy to Integration with innovation new knowledge coming for the 
economy of “Thailand into the economy Thailand 4.0” . Drive for Education and 
Employment for integrated education with the work (WIL) to the digital education 
age. That send the results to the development of the youth of the nation 
sustainable long-term. 
 
Keyword:  Guidelines Education for Employment. Integrated education with the 
work (WIL), Digital education age, Digital Economy Policy "Thailand 4.0" 
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บทนํา 
 เมื่อโลกเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle) คนเปลี่ยนสูยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาท  

ในการเปลี่ยนแปลงโลกระบบอินเทอรเน็ตที่สามารถเช่ือมตอทุกสิ่งทุกอยาง ภาคธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยน 
มีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานไอทีมากข้ึน ซึ่งสอดรับกับภาครัฐที่มี “การพัฒนา
กําลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเขาสูเศรษฐกิจ” นโยบาย Digital Economy  
“ไทยแลนด 4.0” ที่ตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เพื่อรองรับการเช่ือมโยงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล เขาดวยกันหรือที่เรียกวา S-M-I-C (Social-Mobile-Information-Cloud) เมื่อเทคโนโลยีเขา
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ดังน้ันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองปฏิรูป 
เรงพัฒนาบุคลากรทางดานไอที และทําใหทุกคนมีความรูความสามารถทางดานดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรม สรางชาติ และจัดหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการศึกษา
เพื่อการมีงานทําและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน(WIL) ในยุคดิจิทัล โดยใชนโยบาย 
Teach Less Learn More เนนการเรียนรูนอกหองเรียนและตองมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม Learning 
Space ตลอดจนการทํา Co-Working รวมกับภาคเอกชน สถานประกอบการตางๆ เพื่อสรางคนให
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ันผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนจาํเปนตองรวมมอืกนั 

ในอันที่จะพลิกมิติของความคิดใหมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน เกิดการ
เปลี่ยนผานจากยุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรม ยุควิทยาศาสตรเขาสู ยุคของการผลิตและใช
เทคโนโลยี ทําใหการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตองอาศัยนวัตกรรมการจัด
การศึกษาเขามารองรับใหเกิดการปรับตัวไดอยางเหมาะสมบนความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
เรงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กในยุคปจจบุันเพื่อเติบโตเปนอนาคตที่สําคัญพรอมที่จะเปน
พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาใหกับประเทศชาติได คุณลักษณะของการเรียนรูมีขีดความสามารถที่
สอดคลองกับสังคมโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตองพัฒนาผานกระบวนการเรียนรูที่
สงเสริมใหสามารถนําองคความรูน้ันไปใชในชีวิตจริงทั้งกับตนเองและสังคมโดยรวม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนการจัดการศึกษาภาคชีวิต (Life-Long Education) ทําใหทุกคนในสังคมตองมีสวน
รวม ครูตองปรับบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรูจากการสอน(Teaching) เปนผูอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) และผูใหคําแนะนํา (Coach) เพื่อใหนักเรียนสรางประสบการณความรู พัฒนา
ทักษะตางๆ ดวยตนเอง การเรียนรูบนฐานที่เปนปญหา ความตองการความจําเปนของทองถ่ินหรือ
สังคม ที่เรียกวา Problem-Based Learning หรือการเรียนรูผานโครงการกิจกรรม Project-Based 
Learning ที่จะชวยใหองคความรูที่นักเรียนมีน้ันเกิดคุณคาและชวยสรางเครือขายความรักในทองถ่ิน 
สังคม และประเทศชาติใหเกิดข้ึนได การพัฒนามีความย่ังยืน ตรงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาควิทยาศาสตรเทคโนโลยี เกิดการสรางงาน 
สรางรายไดที่หมุนเวียนกลับคืนสูทองถ่ินในรูปแบบภาษี ทองถ่ินหรือรัฐบาลนําไปใชในการพัฒนาใน
ดานตางๆ ได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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การศึกษาในภาคชีวิต (Life-Long Education) จะเกิดจากฐานความตองการของชุมชน 
(Felt-Needs)  ที่ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)  อันไดแก ผู นําชุมชนและทอง ถ่ิน ผูแทน 
ภาคการประกอบการ ผูแทนกลุมอาชีพอิสระ สถาบันการศึกษาหนวยงานที่สําคัญของภาครัฐและ
เอกชน รวมกําหนดปญหาและความตองการทักษะความสามารถและคุณลักษณะของคน  
 

 
 
ภาพที่ 1 หลักการจัดการศึกษาในภาคชีวิต (Life-Long Education) 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรูรูปแบบการเตรียมความพรอมกลุม 

ความถนัดทางสาขาและอาชีพในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 
 
การจัดการศึกษาที่จะตองพฒันากําลงัคนใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันบน

เวทีโลกจึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558-2564) มีแผนการผลิตและพัฒนา
กําลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของชาติ(พ.ศ.2557) ที่ใหความสําคัญ
ในการพัฒนาคนอยางย่ังยืน และจากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศไดใหความสําคัญ
อยางมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากย่ิงกวาเน้ือหา ตามตํารา 
(Content) ซึ่งองคการยูเนสโกไดแนะนําวา ผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุม ไดแก ทักษะ
พื้นฐาน คือ ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพื่อการทํางาน 
คือ ทักษะพื้นฐานในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะหการคิด
สรางสรรค การทํางานเปนทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่
สนใจ 

ปญหาการจัดการศึกษาที่ผานมานักเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือปที่ 6 ไมศึกษาตอมี
จํานวนรอยละ 40 ขาดสมรรถนะการทํางานในสาขาอาชีพตางๆ สถานประกอบการไมตองการรับเขา
ทํางาน และประกอบอาชีพอิสระไมประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากขาดทักษะที่เปนพื้นฐานในสมรรถนะ
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ตามสาขาอาชีพ สําหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาเรียนตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
มีเพียงรอยละ 30 ไมสอดคลองกับนโยบายการเพิ่มนักเรียนสายชางฝมือแรงงานใหไดสัดสวน  
สายอาชีวะ: สายสามัญ เปน 60: 40 ที่มีอยูในจํานวน รอยละ 30 น้ัน ยังมีสถานศึกษารองรับนักเรียน
เขาศึกษาตอไมครอบคลุมทุกอําเภอและตําบล ทําใหนักเรียนไปศึกษาตอตองพึ่งปจจัยหอพัก ผลที่เกิด
ตามมาเกิดปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกกลางคันเรียนไมจบถึงรอยละ 30 ของรอยละ 30  
ที่เขาศึกษาตอ สําหรบันักเรียนที่เรียนตอสายสามัญมัธยมศึกษาตอนปลายคงเหลือเพียงรอยละ 30  
ที่เขาศึกษาตอไดในระดับอุดมศึกษา นักเรียนเรียนตอปริญญาตรีตามคานิยมเดิมๆ ที่ขาดสมรรถนะใน
สาขาวิชาชีพไมมีเสนทางการศึกษาตอสูลูการประกอบอาชีพ (Career Path) (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 การจัดทําแผนการเรียนสราง Career Path นักเรียนรายบุคคล 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรูรูปแบบการเตรียมความพรอมกลุม 

ความถนัดทางสาขาและอาชีพในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 
 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่พัฒนาการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดยุทธศาสตร ในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท และตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอม  
ดานวิชาชีพใหผูเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใหผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพตางๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจ  
ความถนัด และมองเห็นเสนทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอหรือเขาสูตลาดแรงงานได
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อยางมีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงไดดําเนินการตามยุทธศาสตร
ดังกลาว โดยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ 
ความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ สรางเสริมกําลังคนใหมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอตอ
ความตองการของตลาดแรงงาน 

 ปรับบทบาทครูใหเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ตามกระบวนการ Five Step For Learn (QSCCS) หรือ STEM ครูเปน Facilitator & 
Coach ใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเองใชเทคนิค PBL: Problem & Project Based 
Learning ใหเกิดกระบวนการคิด และมีความคิดเชิงสรางสรรค สรางนวัตกรรม โดยการวิเคราะห 
ผลการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดรายวิชา นําหลักความรูของตัวช้ีวัดไปจัดทําหนวย
เรียนรูบูรณาการ ปรับบทบาทวิธีการเรียนของนักเรียน ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
จากการดําเนินการดังกลาวนับเปนแนวทาง ในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรการผลิต และพัฒนากําลังคน
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา ใหสอดคลองกับความตองการ ดังคํากลาวที่วา 
การศึกษามีคุณคาตอบุคคลและสังคมโดยสวนรวม (วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย.2559: 1) และเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศตอไป  

 

 
ภาพประกอบ 3 การจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21 
ที่มา:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2554) “WIL (Work-Integrated Learning)  

มิติใหมของอุดมศึกษาไทย. 
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พ้ืนฐานการจัดรูปแบบการศึกษาเพ่ือมีงานทํา 
ในการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการจัดรูปแบบการศึกษา 
เพื่อการมีงานทําตองเตรียมสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมแนวทางการจัด

ทักษะ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะเปนฐาน ตามกรอบทฤษฎี 5 Steps 7 Module 
11 Process ดังตอไปน้ี  

1. สํารวจความตองการของชุมชนถ่ินฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสํารวจ 
สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระ และศึกษาความตองการอัตรากําลังแรงงานของชุมชน และถ่ิน
ฐานของที่ต้ังโรงเรียนในเขตพื้นที่แตละอําเภอเพื่อวัตถุประสงค 3 เรื่อง คือ 1) จัดทําคลังแหลงเรียนรู 
2) จัดทําคลังอาชีพในถ่ินฐาน 3) จัดทําโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ  

2. จัดทําหนวยบูรณาการระดับช้ัน โรงเรียนมอบหมายใหครูในแตละระดับช้ันคัดเลือกแหลง
เรียนรูจากคลังมาจัดทําหนวยบูรณาการระดับช้ันสําหรับรายวิชาบังคับพื้นฐานที่ตองบูรณาการขาม
รายวิชาโดยใชแหลงเรียนรูเปนสถานการณกระตุนคําถามตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
จัดทําแนวทางการเรียนแบบถอดและฝกประสบการณกับสถานประกอบการสําหรับรายวิชาเพิ่มเติมที่
จัดกลุมนักเรียนตามสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ไดแก 1) จัดทําหนวยเรียนรูบูรณาการระดับช้ัน  
2) วิเคราะหมาตรฐานตัวช้ีวัดรายวิชา 3) จัดทําตารางสอนปกติและตารางเรียนของหนวยบูรณาการ
ระดับช้ัน และตารางเรียนวิชาเพิ่มเติม  

3. จัดทํากิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ โรงเรียนออกแบบกจิกรรมตาม 5 Steps 7 Process
เพื่อใหนักเรียนนํากระบวนการไปเรียนรูและสรางองคความรูดวยตัวเอง ไดแก 1) ออกแบบใบ
กิจกรรม 2) จัดทํา ใบความรู 

 

 
ภาพประกอบ 4 กรอบทฤษฎี 5 Steps 7 Module 11 Process 
ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา 

ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
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4. จัดกิจกรรมความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพคณะครูพัฒนาตอยอดการเรียนแบบถอด
ประสบการณจากรายวิชาบังคับพืน้ฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม มาเปนกิจกรรม Project Based เพื่อให
นักเรียนนํากระบวนการไปเรียนรูและสรางองคความรูดวยตัวเอง ไดแก 1) ออกแบบใบกิจกรรม
Project Based 2) แสดงผลงานความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาชีพ นักเรียนนําผลงานจาก Project 
Based  

5. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูจะตองพัฒนาทักษะการวัดตามหลักสูตร อิงมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด เพื่อใชเปนเครื่องมือตรวจสอบความเจริญกาวหนาของผูเรียนรายบุคคล และพัฒนาให
เกิดคุณภาพผูเรียนตามบุคลิกภาพ และความถนัดตามสาขาวิชาชีพ ไดแก 1) วัดผลคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 2) นําผลการวัดของตัวช้ีวัดดานทักษะ เจตคติ และความรู มาประมวลและแปล
ผล และหาความสอดคลอง  

 6. พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ผูบริหารโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จะดําเนินการหาความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด และรวมจัดการศึกษาใหตรงกับ 
ความตองการอัตรากําลังแรงงานในถ่ินฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในแตละถ่ินฐาน ไดแก 
1) สรางความรวมมือพัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพในรายวิชาเพิ่มเติม 2) ประเมินบุคลิกภาพ
นักเรียนรายบุคคลเขาโปรแกรมการเรียนตามสาขาวิชาชีพ 3) ประเมินสมรรถนะนักเรียน 4) เทียบโอน
หนวยกิตสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียน  ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนทํา 
ความรวมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 7. ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนนําเทคโนโลยีมาชวยจัดการระบบบริหาร
จัดการโรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการเรียนรูของนักเรียน เพื่อใหครูเขาถึง
องคความรูไดทุกที่ทุกเวลา ไดแก 

  1) ประยุกตใชเทคโนโลยีเขาทุกกระบวนการของ 7 Module 2) สงเสริมจรยิธรรมการใช
เทคโนโลยีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ICT 

 
การจัดการการศึกษาเพ่ือมีงานทําใน 4 รูปแบบ 
เมื่อโรงเรียนดําเนินการในสวนที่เปนพื้นฐานการจัดรูปแบบการศึกษาเพื่อมีงานทํา ตามกรอบ

ทฤษฎี 5 Steps 7 Module 11 Process สิ่งที่ทําควบคูกันไปก็คือการดําเนินการสํารวจความสนใจ
ของนักเรียน และใชเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพตามองคประกอบของทฤษฎีบุคลิกภาพของ John L 
Holland จาก Realistic, Investigative, Social, Conventional, Enterprising, Artistic ตาม
แนวคิดใหม 4 รูปแบบเนนประโยชนที่นักเรียนจะไดรับและสอดคลองกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ ดังน้ี 

 รูปแบบที่ 1 รูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น มัธยมศึกษาตอนตน 
 รูปแบบที่ 2 รูปแบบทวิศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รูปแบบที่ 3 รูปแบบเตรียมพื้นฐานกลุมสาขาความถนัดในการเรียนตอระดับอุดมศึกษา 
 รูปแบบที่ 4 รูปแบบการเรียนรูเปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง 
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โดยรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 เปนการบริหารจัดการโดยความรวมมือกับสถาบัน
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติม โดยมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสนับสนุน สงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน รูปแบบที่ 3 เปนรูปแบบสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการในพื้นที ่ในการปรับวิชาเรียนทั้งรายวิชา
พื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเอื้อตอการเรียนในระดับอุดมศึกษามากข้ึน  
โดยสามารถจัดเปน 2 แนวทางตามความพรอมและบริบทของโรงเรียนจุดเนนสําคัญคือการบูรณาการ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรใหครบถวนและมีเวลา/รายวิชา ที่สามารถนําไป
จัดเปนรายวิชาที่สอดคลองกับกลุมสาขาความถนัด 9 กลุมสาขา ที่นักเรียนตองเรียนตอในระดับ 
อุดมศึกษา และเปนสาขาวิชาชีพที่นักเรียนคนพบตัวเองหรือสนใจที่จะเรียนตอได สวนรูปแบบที่ 4 
เปนความรวมมือระหวางโรงเรียนกับภาคธุรกิจภาคเอกชน สถานประกอบการ กลุมอาชีพอิสระตางๆ 
ในการบูรณาการการเรียนรูวิชาโครงงาน และกิจกรรมชุมนุม ผานกระบวนการเรียนรูแบบ  
Problem-Based Learning หรือ Project-Based Learning เพื่อวางเสนทางสูการประกอบอาชีพ 
เปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียงตอไป โดยรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 อาจเช่ือมโยงตอเน่ือง 
ไปสูรูปแบบที่ 4 ไดเชนกัน 

 

รูปแบบและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) 
 ในสภาวะการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหการแขงขันเพื่อความ

อยูรอดย่ิงเพิ่มข้ึนตามไปดวยทุกภาคสวนคงตองหากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อการพัฒนา "การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการทาํงาน (Work Integrated Learning: WIL)" เปนกรณีหน่ึงของการเรียนรู
เชิงประสบการณ ที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการทํางาน และทักษะ
เฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตการทํางานที่แทจริงกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL ดังกลาว มีรูปแบบ
การศึกษามากถึง 9 รูปแบบตามความเขมขนของแตละวิธี ดังน้ี 

 
 

รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอยาง 
1. การกําหนดประสบการณกอน
การศึกษา (Pre-course 
Experience) 

การกําหนดประสบการณในการ
ทํางานเปนคุณสมบตัิเฉพาะ ของ
นักศึกษากอนเขารับการศึกษา 
(Pre-requisite) 

เชน การกําหนดประสบการณ
ทํางานของผูเรียนบัญชี ชางยนต 
ชางไฟฟา คอมพิวเตอร หรือ 
การกําหนดประสบการณทํางาน
ในฟารมกอนเขาศึกษา
เกษตรศาสตร 

2. การเรียนสลับการทํางาน 
(Sandwich Course) 

การกําหนดระยะเวลาทํางานใน
ระหวางปท่ีศึกษา โดยท่ัวไปอาจ
กําหนดใหทํางาน 4 เดือน หรือ
ทํางาน 3 เดือน สลับกับการเรียน
ในสถานศึกษาจนกวาสําเร็จ
การศึกษา 

เชน หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
ของสถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ ตัวอยาง 
3. สหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) 

การกําหนดระเวลาทํางานไวอยาง
ชัดเจนในหลักสตูร เนนการ 
บูรณาการทฤษฏ ีและการปฏิบัต ิ
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการ
จางงานของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษา 

เชน หลักสตูรตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี 
(ม.ทส.) และมหาวิทยาลยั อ่ืนๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและ
อุตสาหกรรม (Joint Industry 
University Course) 

เปนหลักสูตรรวมพัฒนา และ
อุดหนุนงบประมาณโดยองคกร
ผูใชบัณฑิต (สถานประกอบการ) 
รวมท้ังการใชบคุลากร และ
อุปกรณขององคกรผูใชบัณฑติ 
(สถานประกอบการ) 

เชน หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตรนักบัญช ี 
นักบริหารธุรกิจ นักคอมพิวเตอร 
เปนตน 

4. การฝกงานที่เนนการเรียนรู
หรือการติดตามพฤติกรรม 
การทํางาน (Cognitive 
Apprenticeship or Jop 
Shadowing) 

มุงเนนการสังเกตพฤติกรรม และ
การซึมซับวัฒนธรรมองคกรของ
องคกรผูใชบัณฑติ  
(สถานประกอบการ) 

เชน กรณีนักกฎหมาย 
ทนายความ นักปกครอง เปนตน 

6. พนักงานฝกหัดใหมหรือ
พนักงานฝกงาน (Traineeship 
or Apprenticeship) 

การฝกงานท่ีมีการจัดระบบ 
การเตรียมการและการฝกงาน  
ในสถานท่ีหรือนอกสถานท่ีท่ีมี
โครงสรางการทํางานอยางชัดเจน 

เชน สตัวแพทย เกษตรศาสตร  
เปนตน 

7. การบรรจุใหทํางานหรือการฝก
เฉพาะตําแหนง (Placement or 
Practicum) 

การพัฒนาทักษะหรือ
ประสบการณท่ีจําเปนในอนาคต 
โดยวัดเวลาการฝกปฏิบัตงิาน
เพ่ิมเติมในสถานการณจริง 

เชน แพทย พยาบาล ครู  
เปนตน 

8. ปฏิบัติการภาคสนาม 
(Fieldwork) 

การสํารวจหรือการสังเกตการ
ทํางานในสถานท่ีจริงในระยะสั้น 

เชน นักสังคมสงเคราะห 
นักวิทยาศาสตร นักภูมิศาสตร 
เปนตน 

9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลัง
สําเร็จการเรียนทฤษฏ ี(Post-
course Internship) 

การเสริมสรางประสบการณ 
ในการปฏิบัตงิานภายหลังสาํเร็จ
การศึกษาภาคทฤษฎ ี

เชน แพทย ทนายความ เปนตน 

 
ตารางประกอบ 1 รูปแบบการจัดการศึกษา Work Integrated Learning: WIL 
ที่มา:  สุเมธ แยมนุน (2547) “สหกิจศึกษา: รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจ”,หนา 23. 
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ในการจัดประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยน้ัน ไมได
ดําเนินการเฉพาะสหกิจศึกษา (Co-operative Education) เพียงรูปแบบ ใน 9 รูปแบบของการจัด
ประสบการณวิชาชีพหรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: 
WIL) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experimental Learning) ที่เนนประสบการณ  
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต (Work-based Learning) 
ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีโอกาสประยุกตความรู ทักษะการทํางาน และทักษะวิชาชีพ ไดเรียนรูชีวิตการ
ทํางานจริงกอนสําเร็จการศึกษา และยังเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและความรวมมือเชิงลึกระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ(องคกรผูใชบัณฑิต) อีกดวย 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) ใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงตองมีขอควรระวังเปนพิเศษ กลาวคือ 1) ควรกําหนดความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่มีศักด์ิศรีเสมอภาคในการผลิตบัณฑิต เพื่อรวมกันสรางใหเกิด
การเรียนรูในสถานประกอบการ 2) ควรกําหนดผลการเรียนรู (Learning Outcome) ใหชัดเจน  
3) ตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตอยางตอเน่ือง 4) มหาวิทยาลัยตองมีเสรีภาพ
ทางวิชาการในการออกแบบ WIL ใหตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย และความตองการของ
นักศึกษา ตลอดจนตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการศึกษาเพื่อการมีงานทําและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 
ในยุคดิจิทัลเขามามีบทบาทสําคัญในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอน เพื่อให
สอดคลองกับผลลัพธที่ตองการใหเกิดข้ึน เพื่อตอบโจทย “การพัฒนากําลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเขาสูเศรษฐกิจ” นโยบาย Digital Economy “ไทยแลนด 4.0” ที่ตองขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เพื่อรองรับการเช่ือมโยงของเทคโนโลยีดิจิทัล เปนผลใหรูปแบบการจัด
การศึกษาตองเปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศ สรางคนใหตรงกับความตองการ ของ
ตลาดแรงงาน  

 

สรุป 
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

(WIL) สูสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจะประสบความสาํเรจ็ และเกิดประสิทธิภาพไดน้ันตองเริ่มตนดวยการ
จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนนทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษที่ 21 และปรบับทบาทการจัดการเรียนรูของครูใหเปนผูอํานวยการสอน โดยนําเทคโนโลยี 
“ไทยแลนด 4.0” ในยุคดิจิทัล พรอมใชนโยบาย Teach Less Learn More เนนการเรียนรู 
นอกหองเรียนและตองมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม Learning Space ตลอดจนการทํา Co-Working 
รวมกับภาคเอกชน สถานประกอบการตางๆ มาประกอบการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสูการจัดการเรียนรู อันจะสงผลใหนักเรียนมี
พฤติกรรมดานคุณลักษณะเพื่อประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทํางานอาชีพ(Attitude) ทักษะที่
จําเปนในการประกอบอาชีพ (Skills) และความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) 
และโรงเรียนมีมาตรฐานทางวิชาการเปน วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) อันจะสงผลตอการ
พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติที่ย่ังยืน 
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ขอเสนอแนะ 
เสนทางแหงความสําเร็จการศึกษาเพื่อการมีงานทําและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน (WIL) สูสถานศึกษาในยุคดิจิทัลน้ัน บทบาทของผูเกี่ยวของตองชวยเหลือเกื้อกูลกันใน 
การเรียนรู (Cooperative learning) และจัดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative learning)  
โดยปรับเปลี่ยนดังน้ี 

1. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานตามบริบทและความพรอม
ของแตละสถานศึกษา 

2. สรางคุณลักษณะนิสัยเพื่อประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทํางานอาชีพสําหรับผูเรียน
(Attitude) 

3. สถานศึกษาสรางวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) 
4. ฝกทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ (Skills) เนนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ และทักษะงานอาชีพ 
5. ใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) โดยนําเทคโนโลยีมา

ขับเคลื่อน 
6. บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู 
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ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรปูแบบบูรณาการคณติศาสตร 
กับจราจรในชีวิตประจําวัน 

 
จีราวรรณ บุญมา1

 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีไดสรางกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกบัจราจรใน
ชีวิตประจําวัน 2) ศึกษาเจตคติตอการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวัน 
3) สรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม เขต 1 จํานวน 20 คน แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร 
โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดานเจตคติตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร  

การดําเนินงานวิจัยน้ีไดใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร แลว
ดําเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาในการสอนทั้งหมด 14 คาบ คาบละ  
50 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการทดลองไดใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรพรอมนําผลที่ได
ไปวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผลการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรมีคุณภาพใน
ระดับดี 2) นักเรียนมีเจตคติการจัดกิจกรรมการเรียนรูประเด็นทางบวกอยูในระดับเห็นดวยระดับมาก 
และประเด็นทางลบอยูในระดับเห็นดวยระดับนอย 3) เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ภายหลังการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวัน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
คําสําคัญ: คณิตศาสตรกับจราจร, คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน, Dilemma Zone 
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165

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

166 
 

Results on the Integrated Mathematics Learning Activity  
through Traffic in Daily Life  

 
Cheerawan Boonma1 

 
Abstract  

In this research, an integrated mathematics learning activity through daily 
traffic was created. Purposes of this research were 1) to study result of the use of the 
integrated Mathematics learning activity to traffic in daily life 2) to study students’ 
attitude towards the proposed integrated mathematics and traffic activity and 3) to 
improve students’ attitude towards mathematics. Samples used in this research 
consisted of 20 students of grade 11 studying English -Mathematics Program,  
at Regina Coeli College, Office of Private Education Commission, Chiang Mai Area  
1. The samples were purposively selected. Research’s instruments consisted of a 
mathematics lesson plan, two sets of questionnaires. The first one was on the 
students’ opinions expressed towards the mathematics activities. The other was on 
the students’ opinions about their attitude towards mathematics.  

The research was conducted as follow. Firstly, the samples answered the 
questionnaire on the students’ attitude towards Mathematics then the samples 
learned through the created learning activity total of 14 periods (50 minutes per 
period). Lastly, the samples answered two questionnaires on the students’ opinions 
expressed towards the mathematics activities and the questionnaire on the students’ 
attitude towards Mathematics. Results were analyzed in order to test the hypothesis.  

Results were as follows. 1) The quality of the Integrated Mathematics learning 
activity was good. 2) The students’ attitudes towards Integrated mathematics and 
traffic activity using positive attitude questions were at the highest level while 
questions regarding on negative questions were at the lowest level. 3) The students’ 
attitudes towards mathematics were improved after learning through the proposed 
learning activity at statistically significant of 0.01. 
 
Keyword: mathematics and traffic, mathematics in daily life, Dilemma zone 

 
 
 
 
  
1Mathematic Science Chiang Mai University Chiang Mai 50200 E-Mail: k.chee241@gmail.com 
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1. บทนํา  
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู  

โดยทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมอันไดแก ความริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ 
จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน 
ดังน้ันการเรียนรูสาระวิชาควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และ
ออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง
ได (ชลารักษ, 2558)  

การศึกษาในปจจุบันเนนการเรียนเพื่อนําความรูมาสอบเอาเกรดในช้ันเรียนและเพื่อการ
สอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเทาน้ันโดยไมไดเนนใหนักเรียนสามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณและแกปญหาได โดยเฉพาะอยางย่ิงที่ไมสามารถนําความรูมาประยุกตใชจริงใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดเจตคติที่ไมดีตอการเรียนคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเปนตัวอยางในการนําคณิตศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน ภายใตแนวคิด TLLM (Teach Less 
Learn More) เนนการเรียนรูผานประสบการณจริง หรือการเรียนรูจากปญหาจริง (Problem base) 
โดยในงานวิจัยน้ีไดเลือกปญหาจราจร เชน การเคลื่อนตัวของยวดยาน อุบัติเหตุในชวงการเปลี่ยน
สัญญาณไฟซึ่งมักเกิดจากผูขับข่ีฝาฝนสัญญาณไฟหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนทําใหเกิดอุบัติเหตุซึ่ง
เปนสถานการณที่มักพบระหวางการเดินทาง ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกใชสถานการณน้ีเพื่อใหนักเรียนได
ตระหนักถึงองคความรูดานคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดสรางแบบเรียนที่เอื้อใหนักเรียนมีการ
คิดวิเคราะหและสามารถใชความรูดานคณิตศาสตรอธิบายสถานการณการจราจรในชีวิตประจําวัน 
เชน นําความรูคณิตศาสตรเรื่องสถิติเบื้องตนเพื่ออธิบายระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัยพรอมทั้งบูรณา
การความรูวิชาฟสิกสเพื่อใหเหตุผลและคํานวณการกําหนดระยะเวลาสัญญาณไฟเหลือง พรอมทั้ง
อธิบายตําแหนง Dilemma Zone ที่เปนบริเวณที่ผูขับข่ีจะตองระมัดระวังในการตัดสินใจหรือควบคุม
ความเร็วใหดี โดยผูวิจัยจะเปนผูทบทวนความรูพื้นฐานสําคัญใหกับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความรู
เพียงพอที่จะสามารถนํามาใชสําหรับการศึกษาและแกปญหาไดอยางมีเหตุและผล  

 

2. วัตถุประสงค 
1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกบัจราจรในชีวิตประจําวัน 
2) ศึกษาเจตคติตอการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวัน 
3) สรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 กลุมประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ปการศึกษา 

2559 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
เขต 1 จํานวน 120 คน 
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3.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม เขต 1 แผนการเรียน
อังกฤษ-คณิตศาสตร จํานวน 20 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

3.3 ตัวแปร ตัวแปรที่ใชไดแก 
  3.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องจราจร  
 3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความคิดเห็นตอกิจกรรมการ

เรียนรูและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลา 14 คาบ คาบละ 

50 นาที 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อศึกษาความสัมพันธทาง

คณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวัน 
แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรใน

ชีวิตประจําวัน 
ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ทาที ความคิดเห็น หรือความรูสึกของ

นักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยวัดไดจากแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ทาที ความคิดเห็น หรือความรูสึกของนักเรียนตอ

วิชาคณิตศาสตร เกี่ยวกับการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซึ่งวัดไดจากแบบวัดเจตคติที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน  

ประยุกตใช หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูศึกษาเรื่องความสัมพันธของปริมาณจราจรและ
เวลาที่ไดรับสัญญาณไฟเขียว ระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัย ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไฟเหลืองและ 
Dilemma Zone 

เจตคติทางบวก(ทางลบ) หมายถึง ขอคิดเห็นที่สามารถวิเคราะหหาสวนดี(ไมดี)ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูหรือเจตคติที่ตอวิชาคณิตศาสตร  

ระยะหยุดรถที่ปลอดภัย หมายถึง ระยะทางรวมของการตัดสินใจเพื่อเหยียบเบรคกับระยะ
หยุดยวดยานหลังการเหยียบเบรค โดยกําหนดใหเวลาที่ใชสําหรับตัดสินใจคือ 1 วินาที  

Dilemma Zone หมายถึง ตําแหนงของยวดยานที่ว่ิงเขาสูทางแยกสัญญาณไฟจราจร
ในขณะไฟเหลืองที่ไมสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัยในสภาวะชะลอความเร็วดวยอัตราเรง
ปกติ (5 เมตร/วินาที) และไมสามารถว่ิงผานทางแยกไปไดอยางปลอดภัยดวยการขับดวยความเร็ว
คงที่  
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
สมมติฐาน  
1. นักเรียนมีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในคุณภาพระดับดี  
2. นักเรียนมีเจตคติการจัดกิจกรรมการเรียนรูประเด็นทางบวกอยูในระดับเห็นดวยระดับมาก 

และประเด็นทางลบอยูในระดับเห็นดวยระดับนอย 
3. นักเรียนมีเจตคติสําหรับวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวากอนไดรับ

การเรียนรู 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษา

คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) ออกแบบการวิจัย 3) กําหนดกลุมตัวอยาง 4) สราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 5) ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล และ 6) วิเคราะหขอมูล  
มีรายละเอียดโดยยอดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตางๆ และการวัด

ประเมินผลโดยเฉพาะแนวคิด TLLM และการเรียนรูจากปญหา เน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก
เอกสารที่เกี่ยวของ เชน รูปแบบการจราจร ระยะเวลาสัญญาณไฟเหลือง Dilemma Zone และการ
ออกแบบระยะเวลาสัญญาณไฟจราจร เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมและแผนการ
จัดการเรียนรู รวมทั้งสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

2. ออกแบบการวิจัย 
 การทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาจากกลุม

ตัวอยาง โดยมีแผนการทดลอง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยกอนและหลัง  
การทดสอบกอนการทดลอง ทดลอง การทดสอบหลงัการทดลอง 

1T  X 1 2,T T  

 
  โดยกําหนดให X แทนการใชกิจกรรมการเรียนรู 

1T  แทนการวัดเจตคติที่มีตอวิชา

คณิตศาสตร และ
2T  แทนการวัดเจตคติตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 

 การจัดการเรียนรูผานกิจกรรม 
บูรณาการคณิตศาสตรกับจราจร 

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในคุณภาพระดับดี 
2. มีเจตคติทางบวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3. มีเจตคติสําหรับวิชาคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทีดีขึ้น 
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3. กําหนดกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร 
จํานวน 20 คน  

4. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรู แบงออกเปน 4 หนวยการเรียนรู ระยะเวลาในการสอนจํานวน 

14 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งประกอบดวย หนวยที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธของจํานวนยวดยานกับ
ลําดับความตอเน่ืองของการปลอยสัญญาณไฟ จํานวน 2 คาบ เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงสู
การวิเคราะหการแกปญหา หนวยที่ 2 เรื่องสัญญาณไฟจราจร จํานวน 4 คาบ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับจราจร หนวยที่ 3 เรื่องการประยุกตใช 1 ศึกษาเรื่องความสัมพันธของปริมาณจราจรและเวลา 
ที่ไดรับสัญญาณไฟเขียว จํานวน 4 คาบ หนวยที่ 4 เรื่องการประยุกตใช 2 ศึกษาเรื่องระยะหยุด
ยวดยานที่ปลอดภัย ระยะเวลาเปลีย่นแปลงไฟเหลืองและ Dilemma Zone นําความรูคณิตศาสตรมา
แกปญหาและตอบคําถามสถานการณในชีวิตจริง จํานวน 4 คาบ โดยแผนการจัดการการเรียนรู 
ประกอบดวยสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การบูรณาการ การใหภาพรวม 
การสรางบรรยากาศ การนําเสนอบทเรียน การไตรตรองกอนจบคาบเรียน สื่อการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการสอน ใบงานและใบความรู  

 โดยแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูไดรับการประเมินคุณภาพและความถูกตองจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีการแปลความหมาย 
โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00 แปล
ความหมายวามีความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเห็นดวยนอยที่สุด, นอย, ปานกลาง, มาก, มากที่สุด 
ตามลําดับ (เรืองประพันธ, 2539) จากน้ันไดทําการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญในสวนที่มีคะแนนประเมินคุณภาพนอยกวา 3.41 ลงมาและสงกลับให
ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพอีกครั้งโดยผลการประเมินมีคะแนนไมตํ่ากวา 3.6 ในทุกรายการพิจารณา 
และมีคาเฉลี่ยหนวยการเรียนรูที่ 1- 4 เทากับ 4.28, 4.3, 4.3, 4.36 ตามลําดับ (รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ 

 
 4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
    เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 
    สวนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
    สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 เปนคําถามความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) 

โดยมีการแปลความหมายแบงเปน 5 ระดับ ประเด็นความเห็นดังน้ี  
 
  
 
 
 
 
 
 แบบสอบถามทั้ง 2 สวนไดรับการประเมินคุณภาพและความถูกตองจากผูเช่ียวชาญ

จํานวน 3 ทานโดยตรวจสอบตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีการแปลความหมาย
แบงเปน 5 ระดับ มีเกณฑการแปลระดับความคิดเห็นของแตละระดับ ดังน้ี (เรืองประพันธ, 2539) 
  

ขอที่ รายการพจิารณา 
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 
หนวยที่ 

1 
หนวยที่ 

2 

หนวยที่ 
3 

หนวยที่ 
4 

1 แผนมีองคประกอบสําคัญครบถวนและ
สัมพันธกัน 

3.60 4.30 4.30 4.00 

2 เน้ือหา/สาระการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดประสงค 

4.60 4.30 4.30 4.30 

3 กิจกรรมสอดคลองกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค 

4.60 4.30 4.60 4.60 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมและ
สอดคลองกบัความสามารถผูเรียน 

4.30 4.30 4.00 4.30 

5 กิจกรรมเนนทกัษะกระบวนการคิด  
การลงมือปฏิบัติ และสรางความรูดวย
ตนเอง 

4.30 4.30 4.30 4.60 

 คาเฉลี่ยรวม 4.28 4.3 4.3 4.36 

ประเด็นความเห็นท่ีมีความหมาย

ทางบวก 

5 4 3 2 1 

ประเด็นความเห็นท่ีมีความหมาย 

ทางลบ 

1 2 3 4 5 

 มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 
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ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางบวก ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางลบ 
คะแนนเฉลี่ย แปลผล คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

เห็นดวยมากที่สุด 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 
เห็นดวยนอยที่สุด 

4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

เห็นดวยนอยที่สุด 
เห็นดวยนอย 
เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยมาก 
เห็นดวยมากที่สุด 

 

 ผลการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 
30 ขอ พบวามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเปน 4.6 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดเปน 2.6 คะแนน ผูวิจัย 
จึงเลือกแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.41 ข้ึนไป จํานวน 25 ขอ เพื่อใชในการ
สํารวจความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง และผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเหน็ตอการจดักิจกรรม
การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 21 ขอ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเปน 4.6 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าสุดเปน 2.3 คะแนน ผูวิจัยจึงเลือกแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.41 ข้ึนไป 
จํานวน 15 ขอ ในการสํารวจความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง 
 5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการโดยจัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู สื่อ อุปกรณ เอกสารใบงานและใบความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู จากน้ันเริ่มให
นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 25 ขอ และ
ดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมแผนการเรียนรูระยะเวลาทั้งหมด 14 คาบ โดยผูวิจัยเปนผูแนะนํา
และสังเกตกระบวนการทํางาน การแกปญหาจากใบงาน การตอบคําถาม ตลอดจนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการสอนผูวิจัยใหกลุมทดลองทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 15 ขอ และนําไปวิเคราะหผล 

6. การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการหาคาเฉลี่ย

และเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชคาสถิติใน
การวิจัยดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

แบบสอบถาม เรื่อง สถิติที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม 1 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะหแบบ t-test dependent 
sample 

แบบสอบถาม 2 ความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

คาเฉลี่ยเลขคณิต  
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7. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ผลการวิเคราะหเจตคติของนักเรียนผานกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับ

จราจรมีดังน้ี  
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะจัดกิจกรรมพบวานักเรยีนมีความกระตือรือรน

และใหความสนใจตอการนําความรูคณิตศาสตรมาใชกับการจราจรในชีวิตประจําวันพรอมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการแกปญหาจนสามารถหา
คําตอบจากใบงานเรื่อง ระยะเวลาสัญญาณไฟเหลืองที่เหมาะสม และใบงานเรื่องตําแหนง Dilemma 
Zone ไดในระดับคุณภาพดีตามเกณฑการวัดและประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรูที่ต้ังเกณฑไว 
ในสวนน้ีจะนําเสนอตัวอยางการใหเหตุผลที่สัมพันธกับระยะเวลาไฟเหลือง และการหาบริเวณที่เปน 
Dilemma zone 

 ทั้งน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ีไดใชขอมูลการจราจรในชวงเวลาเรงดวน 
ซึ่งการจราจรมีความหนาแนนสูงในหลายชองทาง จึงมีสมมติฐานวายวดยานทุกคันว่ิงดวยความเร็ว  
40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เขาสูทางแยก และระยะระหวางยวดยาน (วัดจากหนารถคันที่ i ไปยังหนารถ
คันที่ i+1) คือ 7.413 เมตร ทั้งน้ีนักเรียนสามารถบูรณาการความรูวิชาฟสิกสเพื่อใหเหตุผล 
การกําหนดระยะเวลาใหสัญญาณไฟเหลืองในหนวยการเรียนรูที่ 4 โดยแบงการพิจารณาเปน 4 กรณี 
คือ กรณีที่ 1 ยวดยานคันแรกขับถึงเสนขาวพอดีและมีสัญญาณเปลี่ยนเปนไฟเหลือง เมื่อผูขับข่ีขับ
ดวยความเร็วเทาเดิมจะว่ิงผานทางแยกไดอยางปลอดภัย ซึ่งการวิเคราะหสถานการณดังกลาวนักเรยีน
ไดมีการสืบคนขอมูลความกวางของทางแยกดวย google earth สามารถขับผานแยกไดอยาง
ปลอดภัยภายในระยะเวลา 2.43 วินาที กรณีที่ 2 พิจารณาตําแหนงของยวดยานคันที่สองมีระยะหาง
จากเสนขาว 7.413 เมตร เมื่อผูขับข่ีขับดวยความเร็วเทาเดิมจะว่ิงผานทางแยกภายในระยะเวลา 3.09 
วินาที ดวยความไมปลอดภัย ดังน้ันจึงพิจารณาการหยุดของยวดยานคันที่สอง ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
สูตร  20.5  SSD u ut at  จะพบวาและยวดยานคันที่สองสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัย

ภายในเวลา 4.75 วินาที น่ันคือนักเรียนสามารถสรุปไดวายวดยานคันที่สองไมสามารถหยุดยวดยาน
ไดอยางปลอดภัยหลังเสนขาว กรณีที่ 3 พิจารณาตําแหนงของยวดยานคันที่สามซึ่งอยูหางจากเสนขาว 
14.826 เมตร จะสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัยตองใชเวลาอยางนอย 4.08 วินาที จะไดวา
ยวดยานคันที่สามไมสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัย และกรณีที่ 4 พิจารณาตําแหนงของ
ยวดยานคันที่สี่ที่อยูหางจากเสนขาว 22.239 เมตร จะพบวาสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัย
ภายในเวลา 2.92 วินาที จะไดวายวดยานคันที่สี่เปนตนไปจะสามารถหยุดยวดยานไดอยางปลอดภัย 
ดังน้ันถากําหนดระยะเวลาไฟเหลืองเทากับ 3 วินาที จะทําใหยวดยานคันที่หน่ึงสามารถขับผานแยก
ไดอยางปลอดภัยและยวดยานคันที่สี่เปนตนไปจะสามารถหยุดไดอยางปลอดภัยและจะสังเกตไดวา
ตําแหนงของยวดยานคันที่สองและคันสาม อยูในบริเวณที่เปน Dilemma Zone ในหนวยตอมา
นักเรียนไดหาบริเวณที่เปน Dilemma zone ทั้งหมดดังรายละเอียดโดยยอ ดังน้ี 

 ในการหาระยะทางหยุดยวดยานและคํานวณหาบริเวณ Dilemma Zone นักเรียนไดใช
ความรูเรื่องความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูลในการหาคําตอบโดยมีสมมติฐานวาความเร็วของ
ยวดยานชวงเวลาเรงดวนเปน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง โดยนักเรียนสามารถใชขอมูลความสัมพันธ
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ระหวางความเร็วกับระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัยเพื่อสรางสมการการเคลื่อนที่สําหรับการหยุดรถที่
ปลอดภัยไดจากสมการถดถอย 1 

xS ab เมื่อ 1S  แทนระยะทาง(เมตร) ,a b เปนคาคงที่ x  แทน

ความเร็วยวดยาน (กิโลเมตร/ช่ัวโมง)  และไดสมการระยะทางหยุดยวดยานที่ปลอดภัยเปน 

1 6.48 (1.03) xS   พบวาเมื่อความเร็วของยวดยานคือ 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมงจะได ระยะหยุดยวดยานที่

ปลอดภัยเทากับ 21 เมตร และระยะทางที่ยวดยานเคลื่อนที่ไดในระยะเวลาไฟเหลือง 3 วินาที 
(11.11)(3)S  เทากับ 33 เมตร ซึ่งพบวาเมื่อรวมกับระยะเวลา all red อีก 2 วินาที จะทําใหยวดยานน้ี

สามารถขับผานแยกไดอยางปลอดภัยที่ระยะทางครึ่งหน่ึงของความกวางของถนน ที่มีความกวาง
เทากับ 54 เมตร ดังน้ันระยะทางจากเสนขาวที่ไมสามารถหยุดยวดยานไดคือ 2 33 27 6  S  เมตร จะ
ไดวา Dilemma Zone ในกรณีที่ยวดยานว่ิงดวยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง อยูในชวง 6-21 เมตร  

2. ผลการแสดงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโดยพิจารณาผลการ

ประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายขอ จํานวน 15 ขอ โดยมีทั้งประเด็นความคิดเห็นที่มี
ความหมายทางบวกจํานวน 10 ขอและประเด็นความคิดเห็นที่มีความหมายทางลบจํานวน 5 ขอ  

 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายหลังการเรียนรูของนักเรียน 
พบวาประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางบวกของนักเรียนมีคะแนนความคิดเห็นในระดับเห็นดวย
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 โดยพบวา 1) ประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
ไดแก มีความรูเรื่องการจราจรมากข้ึน เขาใจและสามารถหาระยะหยุดรถที่ปลอดภัยได เกิดการเรียนรู
เรื่องแบบจําลองการจราจรทางคณิตศาสตรเบื้องตน สามารถวิเคราะหขอมูลแสดงการจราจรได และ
ตัวอยางประเด็นความคิดเห็นเชิงบวกระดับที่เห็นดวยมาก เชน สามารถใชคณิตศาสตรหาระยะ
ปลอดภัยชวงเวลาสําหรับไฟเหลอืงได เกดิการเรียนรูคณิตศาสตรที่สงูข้ึน สามารถนําคณิตศาสตรมาใช
อธิบายเหตุการณในชีวิตประจําวันได 2) ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางลบหลังจัดกิจกรรมมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.73 โดยพบวาประเด็นความคิดเห็นที่มี
ความหมายทางลบที่แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดกิจกรรม (มีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยนอยท่ีสุด) ไดแก ไมสามารถเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับการจราจรได และตัวอยางประเด็น
ความเห็นที่มีความหมายทางลบระดับเห็นดวยนอย เชน ไมชวยพัฒนาสงเสริมความคิดสรางสรรค  
ทําใหรูสึกทอตอการเรียนคณิตศาสตร ไมชวยในการพัฒนาความรูวิชาคณิตศาสตร มีความมั่นใจ
สําหรับการหาคําตอบคณิตศาสตรมากข้ึน 

3. ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังเรียน 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังการจัด

กิจกรรมของนักเรียนเรื่องบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายดวยสถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t-test dependent sample โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีสมมติฐานวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ดีข้ึนหลังเรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรู โดยผลการวิเคราะหแสดงในตารางที ่4 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมดวย 
สถิติสําหรับการวิเคราะหแบบ t-test dependent sample  

 
 
 
 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

กอนและหลังการจัดกิจกรรมพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติเพิ่มข้ึนจาก 3.24 เปน 3.78 และจาก
การวิเคราะหโดยใชสถิติ t-test พบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเปนรายขอตามมาตรวัดของ 
ลิเคิรท (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ปรากฏผลดังน้ี  

   ผลการประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนของนักเรียน ในสวนของประเด็น
ความเห็นที่มีความหมายทางบวก พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปน
คะแนนเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 1) ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางบวกระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด ไดแก นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตจริงได นักเรียนรูสึก
ภูมิใจเมื่อทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตรได นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรมีสวนชวยในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนปจจัยสําคัญตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรทําใหตนเองมีความรอบคอบ นักเรียนมีเหตุผล นักเรียน
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรชวยฝกใหนักเรียนฉลาด มีไหวพริบดี 
นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ไมยากถาใชความพยายาม และตัวอยางประเด็นความเห็นที่มี
ความหมายทางบวกระดับเห็นดวยมาก เชน นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําใหเกิดความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่สงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรค นักเรียนคิดวาตนเองนําความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 2) ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางลบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเหน็ดวยนอยที่สุดคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.55 พบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูใน
ระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด ไดแก นักเรียนคิดวาคณิตศาสตรไมจําเปนตอการศึกษาตอ และตัวอยาง
ประเด็นความเห็นที่มีความหมายทางลบระดับเห็นดวยนอย เชน นักเรียนคิดวาคณิตศาสตร 
ไมสามารถนํามาใชกับการดํารงชีวิตไดจริง นักเรยีนคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยากตอการเขาใจทาํให
รูสึกทอตอการเรียนรู เปนตน จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูในเชิงบวกและ 
เชิงลบเพิ่มข้ึน แสดงวาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีเจตคติที่ดีข้ึนตอวิชาคณิตศาสตร  

 

  

คะแนน      

กอนการทดลอง 20 3.24 0.39 8.268* .000 

หลงัการทดลอง 20 3.78 0.45   
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
8.1 สรุปและอภิปรายผล 
 8.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตรกับจราจรอยูใน

ระดับคุณภาพดี เพราะเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหารอบตัวในชีวิตประจําวันและเนน 
การเรียนรูแบบกลุม สงผลใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูและการทํางานอยางเปนระบบ  มีการวาง
แผนการทํางานและคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบที่ตองการโดยมีครูเปนเพียงผูชวยแนะนํา
เทาน้ัน ทําใหนักเรียนมีความความกระตือรอืรนพรอมทั้งกลาที่จะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถหาแนวคิดและคําตอบไดดวยตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนไดฝก
สังเกตและมีความเขาใจการเคลื่อนตัวของยวดยานจากกลองวงจรปด สามารถเช่ือมโยงความรู
คณิตศาสตรกับการจราจรได โดยมีความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดเวลาสําหรับสัญญาณไฟเหลือง 
สามารถสรางสมการการเคลื่อนที่สําหรับการหยุดรถที่ปลอดภัยไดดังสมการ 1 6.48 (1.03) xS   เพื่อชวย
อธิบายตําแหนง Dilemma Zone ซึ่งยวดยานที่อยูในบริเวณน้ีตองใชความระมัดระวังในการขับข่ีมาก
ข้ึนเพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง โดย ไพศาล สุวรรณนอย (2558) ไดกลาวในเอกสารประกอบการ
บรรยายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะชวยใหผูเรียนได
พัฒนาความรูที่สอดคลองกับบริบทจริงและสามารถนําไปใชได สามารถเรียนรูไดดวยตัวเองอยาง
ตอเน่ืองนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตรวมทั้งเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียนสามารถ
ทํางานและสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 8.1.2 ผลการวิเคราะหเจตคติตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเชิงบวกอยูในระดับเห็น
ดวยระดับมาก และในเชิงลบอยูในระดับเห็นดวยระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยแสดง
วาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาจรงิทาํใหสามารถพัฒนาทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง การ
ทํางานเปนกลุมและสื่อสารกับผูอื่นไดดีข้ึนอยางมีประสิทธิภาพเปนการเรียนรูที่มีชีวิตชีวา จูงใจให
นักเรียนอยากเรียนรูมากข้ึน นักเรียนเกิดการเรียนรูเรื่องการจราจรมากข้ึน เขาใจและสามารถหา
ระยะหยุดยวดยานที่ปลอดภัยได สามารถวิเคราะหขอมูลแสดงการจราจรนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได สงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดย Barrow 
(2000) ไดกลาววา “การเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือบริบทใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห 
แสวงหาและบูรณาการความรูใหมที่เหมาะสมกับการนําไปใชในสภาพการณจริง โดยผูเรียนอาจ 
ไมจําเปนตองมีความรูหรือพื้นฐานเรื่องน้ันมากอน” ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาและ
ประสบการณจรงิจงึมสีวนชวยกระตุนใหนักเรยีนเกดิการเรียนรูไดคิด วิเคราะหและสามารถบูรณาการ
ความรูใหม ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 8.1.3 เจตคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนภายหลังการจัดกิจกรรมบูรณาการ
คณิตศาสตรกับจราจรในชีวิตประจําวันสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยทั้งน้ีเน่ืองจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนไดเกิด
มุมมองใหมในการเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวันดานอื่นไดมากข้ึน เกิดความคิดวา
คณิตศาสตรมีสวนชวยในการประกอบอาชีพในอนาคตและทําใหตนเองมีความรอบคอบ มีเหตุผล 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได ซึ่งสอดคลองกับ Hilgard (1967: 619) ที่กลาววาเจตคติตอสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงของคนเกิดข้ึนไดตามกระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนอง
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แนวความคิดตางๆ เชน เจตคติจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอนและอื่นๆ ทั้งน้ีใน
งานวิจัยของ 

 กุลกาญจน สุวรรณรักษ (2556) ที่ศึกษาเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องการช่ัง
และการตวงที่ทําการสอนโดยแนะใหรูคิด พบวาการสอนแบบแนะใหรูคิดซึ่งเปนการสอนที่ไมเนนการ
ทองจําชวยทําใหนักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรที่ดีข้ึนหลังการเรียนดวยการเช่ือมโยงเน้ือหา
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 

8.2 ขอเสนอแนะ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ สามารถนําความรู

คณิตศาสตรมาตอบปญหาในชีวิตประจาํวันได ครูผูสอนตองเปลีย่นจาก “ครูเปนหลัก”สู“ครูเปนโคช” 
ผูสอนตองศึกษาและสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆอยางสม่ําเสมอเพื่ออออกแบบกิจกรรมการเรียน 
สอนเฉพาะที่สําคัญใหผูเรียนสามารถนําความรูน้ันไปบูรณาการและตอยอดได สวนความรูที่ไมไดสอน 
ผูเรียนจะเรียนรูไดเอง โดยมีครูชวยแกไขความรูผิดๆไมใชเปนผูใหความรูอยางเดียว 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพดูไมชัดของนักเรียนระดบัประถมศกึษา  
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
ณัฐรินทร แซจุง1 สุวิมล อุดมพิริยะศักย2 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และผูปกครอง จํานวน 203 คน ไดมาโดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดแบบทดสอบการออกเสียงพูด และ 2) แบบสอบถาม
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร (Chi-square) ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยความสัมพันธภายในครอบครัวโดยรวมไมมีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของ
นักเรียน แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธในครอบครัวเปนรายดาน พบวา สถานภาพทางครอบครัวที่มี
การหยารางและลักษณะการเลี้ยงดูที่แตกตางกนัเปนปจจัยสาํคัญที่สงผลตอปญหาการพดูไมชัดอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 นอกจากน้ันแลว ยังพบวาบทบาทของพอแมยังมีความสัมพันธกับปญหา 
การพูดไมชัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 อีกดวย 
 
คําสําคัญ: การพูดไมชัด, ปจจัยความสัมพันธภายในครอบครัว, บทบาทของพอแม 
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The factors related to the articulation problems of primary students  
at the Songkhla Rajabhat University Demonstration School,  

Songkhla Province 
 

Nattarin Sae-Jung1 Suwimon Udompiriyasak2 

 
Abstract  
 This study was aimed to study the factors related to the articulation 
problems of primary students. Participants in this study were 203 students in grades 
1-3 and their parents at the Songkhla Rajabhat university demonstration school using 
purposive sampling methods. The instruments included 1) a set of articulation tests 
and 2) a questionnaire about factors relate to the articulation problems of 
participating students. Data were analyzed using descriptive statistics and the  
Chi-square test. The findings of this study were found that relationship within family, 
as a whole, did not relate to articulation problems of participating students. When 
considering each aspect of the relationship within family, family status with divorce 
and parenting styles related to articulation problems of participating students at .05 
significance level. In addition, there was a statistically significant relationship between 
parental roles and articulation problems of participating students at .05 level. 
      
Keyword:  articulation problems, the relationship within family, parental roles 
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1. บทนํา 
พัฒนาการทางดานภาษาของมนุษยเริ่มจากภาษาพูดไปสูภาษาเขียน ดังน้ันการเรียนรู 

ดานภาษาในวัยเด็ก จึงเนนที่การพูดและการใชภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เด็กที่ใชภาษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ยอมไดเปรียบเมื่อเขาโรงเรียนหรือการใชชีวิตในสังคม เด็กจะเขาใจภาษาพูดและใช
ภาษาพูดไดดีเหมือนผูใหญ เมื่ออยูในระดับประถมศึกษา คืออายุ 6 ปข้ึนไป และควรพูดไดชัดเมื่ออายุ 
8-9 ปข้ึนไป (ผดุง อารยะวิญู, 2544, 30) มีงานวิจัยบงช้ีวา ปญหาทางการพูดไมชัดน้ัน เปนลักษณะ
ความผิดปกติทางการพูดที่พบมากที่สุด ถึงแมจะพูดผิดปกติ เพียงเล็กนอยในวัยเด็ก ก็อาจเปนปญหา
ที่สําคัญตอการปรับตัวทางสังคม และเมื่อเด็กเรียนในช้ันที่สูงข้ึน ความผิดปกติทางภาษาอาจเปน
สาเหตุกอใหเกิดความวิตกกังวลและมีปญหาดานการปรับตัว ทําใหขาดความมั่นใจในการสื่อสาร  
มีนิสัยข้ีอาย ไมชอบเขาสังคมกับเพื่อน พฤติกรรมเหลาน้ีจะสะสมจนเปนลักษณะหน่ึงของบุคลิกภาพ
ของเด็ก และยังสงผลตอพัฒนาการทางการอาน การเขียน มีผลทําใหเด็กเกิดความลมเหลวทางการ
เรียนในที่สุด (พรจิต จิตรถเวช, 2550) ในอดีตมีการศึกษาสาเหตุที่ทําใหเด็กมีปญหาการพูดมาไมนอย
กวา 3 ทศวรรษ พบวาเกิดจากโครงสรางการพูดทางกายภาพผิดปกติ ลําดับการเกิด จํานวนพี่นอง 
อาชีพของบิดามารดา และภาษาที่ใชในบานเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความผิดปกติในการ
พูดของนักเรียน (เพ็ญศิริ เทพวิทักษกิจ, 2530; พิณทิพย ทวยเจริญ, 2533) นอกจากน้ัน งานวิจัยใน
ตางประเทศ ยังพบวาฐานะทางเศรษฐกิจสังคม เพศ ความตองการในการสื่อสาร การกระตุน ขนาด
ของครอบครัว เปนปจจัยที่ทําใหเด็กมีความผิดปกติการพูด (Hurlock, 1978) สําหรับโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดจัดการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการควบคูกับ
คุณธรรมจริยธรรม มทีักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดและเทคโนโลยี เนนความเปนไทยโดย
ชุมชนและมีสวนรวมภายใตบรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข ถึงแมจะมีนักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือกมาอยางดีพอสมควรแลวน้ัน แตยังมีนักเรียนบางสวนที่มีปญหาการพูดไมชัด เพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอปญหาการพูดไมชัดของ
นักเรียน เพื่อจะไดหาแนวทางในการแกไขปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนตอไปในยุคของสื่อ
เทคโนโลยีที่มีบทบาทตอการสื่อสารของมนุษย นอกจากจะเปนการขจัดปญหาการพูดต้ังแตระยะ
แรกเริ่มแลว ยังเปนการสงเสริมใหเด็กไดมีการพูดที่ถูกตอง สงผลตอประสิทธิภาพดานการเรียนของ
เด็ก ตลอดจนเปนการสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคุณภาพตามที่มุงหวังไวอีกดวย  

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร แบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูปกครองของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 

จํานวน 420 คน และ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 420 คน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 203 คน และ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 จํานวน 203 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
ปญหาการพูดไมชัด (Articulation Problems) หมายถึง การพูดออกเสียงสระ พยัญชนะ 

และวรรณยุกตไมถูกตองตามมาตรฐานของภาษาใดภาษาหน่ึง ซึ่งถือวาเปนความผิดปกติทางการพูด
ในดานการเปลงเสียง ทําใหพูดไมชัด มีลักษณะการออกเสียงหน่ึงแทนเสียงหน่ึง (Substitutions)  
การเวนไมออกเสียง (Omissions) การออกเสียงเพ้ียนไปไมถูกตอง (Distortions) การเพิ่มเสียงโดย 
ไมจําเปน (Additions) 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัด หมายถึง สิ่งที่มีผลตอการพูดไมชัดของนักเรียน 
ประกอบดวย ความสัมพันธภายในครอบครัวและบทบาทของพอแม 

ความสัมพันธภายในครอบครัว หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 
ประกอบดวยองคประกอบของสถานภาพของครอบครัว รายไดของครอบครัว ขนาดของครอบครัว 
จํานวนพี่นอง ลักษณะการเลี้ยงดู และระดับการศึกษาสูงสุด  

บทบาทของพอแม หมายถึง การทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข ใหความอบอุน  
ทํากิจกรรมรวมกัน มีการพูดคุยและการสื่อสารที่ดีตอกัน มีการสงเสริมประสบการณชีวิตใหลูก ฝกให
ลูกรูจักชวยเหลืองานบาน การสงเสริมดานการอาน มีการเลานิทาน พูดคุยอยางใกลชิด แนะนํา
สงเสริมใหอานหนังสือที่หลากหลาย และการเปนแบบอยางที่ดีในการพูด 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความสัมพันธในครอบครัว  
– สถานภาพของครอบครัว - 
รายไดของครอบครัว  
- ขนาดของครอบครัว  
- จํานวนพี่นอง  
- ลักษณะการเล้ียงดู  
- ระดับการศึกษาสูงสุด
บทบาทของพอแม 

 ลักษณะปญหาการพูดไมชัด  
– การใชเสียงหน่ึงแทนเสียงหน่ึง  
- การเวนไมออกเสียง  
- การออกเสียงเพี้ยน  
- การเพิ่มเสียง 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มุงเนนศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจที่ใชวิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานกันระหวางการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ (Mixed Method) มีข้ันตอน
และวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ติดตอประสานงานกับทางโรงเรียนดวยตนเอง โดยช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 
2. ทดสอบการออกเสียงพูดของนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อศึกษาลักษณะปญหาทางการ

พูด ไมชัดของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
3. ใหผูปกครองของนักเรียนที่ไดรับการทดสอบการออกเสียงพูดกรอกแบบสอบถาม

การศึกษาปจจัยที่มี 
ความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน  
4. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบการออกเสียงพูดของนักเรียนและแบบสอบถาม

การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรยีน วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาปจจยัที่
มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของเรียน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
1) ชุดแบบทดสอบการออกเสียงพูด เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการดัดแปลง

เครื่องมือประเมินการพูดของ ศรียา นิยมธรรม (2544) ประกอบดวยแบบบันทึกการทดสอบการพูด 
บัตรภาพ ขนาด 4X4 น้ิว แบงออกเปน 5 หมวด คือ พยัญชนะตน พยัญชนะตัวสะกด พยัญชนะควบ
กล้ํา สระ และวรรณยุกต รวมทั้งสิ้น 72 เสียง และแปรออกเปนรูปภาพ 52 รูป 

2) แบบสอบถามการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน  
มี 2 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ความสัมพันธภายในครอบครัว จํานวน 11 ขอ คําถามเปนแบบตรวจรายการ 
(Checklist) ประกอบดวย สถานภาพของครอบครัว รายไดของครอบครัว ขนาดของครอบครัว 
จํานวนพี่นอง ลักษณะการเลี้ยงดู และระดับการศึกษาสูงสุด วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
รอยละ การวิเคราะหคา ไคสแควร (Chi-Square) 

 สวนท่ี 2 บทบาทของพอแม ประกอบดวยคําถาม 20 ขอ ซึ่งคําถามลักษณะดังกลาวมี
ลักษณะแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s Rating Scales) แลวนําผลที่ไดมา
แปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสทและคาหน (Best & Kaln, 1993) วิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําผลมาแปลความหมาย การวิเคราะหคาไคสแควร (Chi-Square) 
เพื่อหาความสัมพันธ 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อกําหนดขอบเขต

และเน้ือหาของการสรางแบบสอบถามฯ 
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาทางการ

พูดไมชัดของนักเรียน เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ความครอบคลุมที่ชัดเจนของขอบขายและเน้ือหา การใชภาษาที่เหมาะสม สื่อความเขาใจตาม
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เปาหมายโดยใชเทคนิคการหาคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) (Turner; & Carlson, 2004, 78) ของแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน  

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะไวไปทําการทดสอบหาคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใช (Try-out) กับผูปกครองของ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach α-Coefficient)) ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.87 ซึ่ง
ถือวาอยูในระดับความเช่ือมั่นที่ดี 

4. จัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูปกครองนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางตอไป 

 

7. ผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวามี 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัด
ของนักเรียน ไดแก 

1. ปจจัยความสัมพันธภายในครอบครัว ความสัมพันธภายในครอบครัวทั้ ง 6 ดาน  
เมื่อทดสอบความสัมพันธกับปญหาการพูดไมชัดของนักเรยีน พบวา มีเพียง 2 ดาน คือ สถานภาพทาง
ครอบครัว (P=.004) และลักษณะการเลี้ยงดูที่แตกตางกันมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ .05 
(P= .016) ตามตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  การวิเคราะหปจจัยความสัมพันธภายในครอบครัวตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน 
 

ความสัมพันธภายในครอบครัว 
นักเรียนที่มีปญหาการพูด 

รวม

(n=181) 
2  P พูดชัด(รอย

ละ) 
พูดไมชัด(รอย

ละ) 
1 .สถานภาพของครอบครัว  
บิดามารดาอยูดวยกัน 
หยาราง 
อ่ืนๆ  

 
153(93.9) 

6(3.7) 
4(2.5) 

 
14(77.8) 
4(22.2) 

0 

 
167(92.3) 
10(5.5) 
4(2.2) 

10.983 .004* 

2.รายไดของครอบครัว 
ไมเกิน 40,000 บาท 
40,001-80,000 บาท 
มากกวา 80,000 บาท 

 
22(13.5) 
78(47.8) 
77(47.2) 

 
1(5.6) 
6(33.4) 
11(61.1) 

 
23(12.7) 
84(46.4) 
74(40.9) 

5.440 .245 

3. ขนาดของครอบครัว 
ครอบครัวเดี่ยว 
ครอบครัวขยาย 

 
103(63.2) 
60(36.8) 

 
14(77.8) 
4(22.2) 

 
117(64.6) 
64(35.4) 

1.509 .219 

4. จํานวนพี่นอง 
ลูกคนเดียว 
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

 
31(19.0) 
132(81.0) 

 
4(22.2) 
14(77.8) 

 
35(19.3) 
146(80.7) 

.107 .744 
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5 .ลักษณะการเล้ียงดู 
พอแมเล้ียงเอง 
ปูยาตายายเล้ียง 
วาจางผูอ่ืนเล้ียงดูที่บาน 
จางสถานรับเล้ียงเด็ก 

 
80(49.1) 
54(33.1) 
21(12.9) 
8(4.9) 

 
2(11.1) 
12(66.7) 
3(16.7) 
1(5.6) 

 
82(45.3) 
66(36.5) 
24(13.3) 
9(5.0) 

10.347 .016* 

6 .ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท-เอก 

 
23(14.1) 
90(55.2) 
50(30.7) 

 
3(16.7) 
13(72.2) 
2(11.1) 

 
26(14.4) 
103(56.9) 
52(28.8) 

3.191 .363 

 รวม 163(90.1) 18(9.9) 100.0   

*มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
2. ปจจัยบทบาทของพอแม พบวาระดับการมีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา

ของพอแม นักเรียนระดับประถมศึกษา ปที่ 1-3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.97, SD = .70) เมื่อพิจารณาบทบาทของพอแมในแตและขอ พบวา พอแมมีการ
พูดคุยอยางเปนกันเองกับนักเรียนมากที่สุด ( X = 4.58, SD = .59) และพอแมเปดโอกาสใหนักเรียน
ปรึกษาปญหาทุกครั้งที่ตองการและรับฟงปญหาของนักเรียนเสมอ รองลงมา ( X = 4.49 SD = .76) 
ในขณะเดียวกัน การสรางสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศใน การสงเสริมพัฒนาการทางภาษาอยูใน
ระดับปานกลาง เชน การเลานิทาน การสอนอานที่ถูกตองใหกับนักเรียน การแนะนําใหนักเรียนอาน
ขาวสาร บทความจากหนังสือพิมพหรือวารสารตางๆ และจะเห็นไดชัดวา ผูปกครองจะปลอยให
นักเรียนดูโทรทัศนเปนสวนใหญเมื่อมีเวลาวาง และเมื่อทดสอบความสัมพันธกับปญหาการพูดไมชัด
ของนักเรียน พบวา ปจจัยบทบาทของพอแมที่แตกตางกันมีความสัมพันธที่ระดับนัยสํา คัญ .05 
(P=.033) ตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหปจจัยบทบาทของพอแมที่มีตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียน 
 

ระดับการมีสวนรวมใน 
บทบาทของพอแม 

นักเรียนที่มีปญหาการพูด 
รวม (n=181) 2  P พูดชัด 

(รอยละ) 
พูดไมชัด  
(รอยละ) 

 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 
11(6.7) 

141(86.5) 
11(6.7) 

 
16(88.9) 
2(11.1) 

0 

 
27(14.9) 
143(79.0) 
11(6.1) 

8.766 033* 

รวม 163(90.1) 18(9.9) 181(100.0)   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติ .05   
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา 
1. ความสัมพันธภายในครอบครัวโดยรวมไมมีความสัมพันธตอปญหาการพดู แตเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนรายดาน พบวา สถานภาพทางครอบครัวที่มีการหยารางและ
ลักษณะการเลี้ยงดูที่แตกตางกันเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอปญหาการพูดไมชัดอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาในบางประเด็นของเฮอรลอค, 1978; เพ็ญศิริ เทพวิทักษกิจ, 
2530; พิณทิพย ทวยเจริญ, 2533 ที่กลาววา ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการพูดมาจากเพศ ฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม วุฒิการศึกษา ขนาดของครอบครัว จํานวนพี่นอง ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะนักเรียน
ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมแตกตางกันมากนัก 
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาต้ังแตปริญญาตรข้ึีนไป มีรายไดอยูในระดับปานกลางจนถึงสงูเกือบรอยละ 90 
สวนจํานวนพี่นองมี 1 หรือ 2 คน ซึ่งเปนจํานวนที่ไมเห็นความแตกตางกันที่จะทําใหมีผลทําใหเด็กพูด
ไมชัด ในขณะที่ขนาดครอบครัวที่เปนครอบครัวเด่ียวหรือขยายก็ไมไดมีผลสะทอนใหเด็กพูดชัดหรือ 
ไมชัด โดยเห็นไดจากการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวในปจจุบัน พอแมจะมีระยะเวลาการเลี้ยงลูกและ
การอยูกับลูกสั้นลง เน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจและการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาที่การงาน
มากกวาครอบครัว หากเปนครอบครัวขยาย เด็กจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะปูยาตายายเลี้ยงดูแทน  
หรือหากเปนครอบครัวเด่ียว มีการจางบุคคลมาชวยเลี้ยงดูที่บาน หรือการจางสถานรับเลี้ยงเด็ก  
แบบเชาไป-เย็นกลับ และรับกลับสัปดาหละครั้ง อยางไรก็ตาม ยังคงเห็นวาการกระตุนใหเด็กมี ความ
ตองการในการสื่อสารกับผูอื่น สงเสริมใหมีการตอบสนองดวยการพูด การจัดกิจกรรมใหมีการพบปะ
กับกลุมเพื่อน เปนที่ยอมรับการเปนสมาชิกในกลุมเพือ่นมากเทาน้ัน จะเปนแรงจูงใจใหเด็กเรียนรูที่จะ
พูดไดมากข้ึน ทั้งน้ีจากการวิเคราะหปจจัยดังกลาว สะทอนใหเห็นวาการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
ภายในครอบครัว เปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหคนในครอบครัวมีความรัก ความเขาใจกัน จากผลการวิจัย
ช้ีใหเห็นชัดวา ครอบครัวที่มีการหยารางจะมีนักเรียนที่มีปญหาการพูดไมชัด เมื่อเทียบสัดสวนแลวมี
มากเปน 4 เทา ของจํานวนนักเรียนที่มีปญหาการพูดไมชัดที่พอแมอยูดวยกัน นอกจากน้ันแลวการให
ผูสูงอายุ ปูยา ตายาย พี่เลี้ยง และการจางสถานรับเลี้ยงเด็กเปนผูอบรมเลี้ยงดู สงผลใหเด็กมีปญหา
การพูดไมชัดมากถึง 7 เทา เมื่อเทียบสัดสวนของเด็กที่มีปญหาการพูดไมชัดที่พอแมเปนผูเลี้ยงดู 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) และจากงานวิจัยพบวา ครอบครัวไทยจํานวนมากละเลยการปฏิบัติ
สิ่งดีๆ ที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนในครอบครัว เชน การพูดคุย สื่อสารกัน การแสดง
ความรักตอกันดวยการโอบกอดหรือสัมผัสเปนประจํา การรวมกิจกรรมสําหรับทุกคนในครอบครัวมี 
ไมถึงครึ่งที่ใชเวลาในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวเปนประจํา (สาวิตรี ทยานศิลป, 
2554) นอกจากน้ัน จากการสํารวจการทํากิจกรรมสงเสริมเสริมการเรียนรูสําหรับพอแมหรือ
ผูปกครอง ยังพบวา กิจกรรมที่พอแมทํารวมกับเด็กนอยที่สุด คือการเลานิทาน การเลาเรื่องตางๆ 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) ซึ่งนับไดวา ครอบครัวขาดโอกาสทองในการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
อันมีผลตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กดวย 

2. บทบาทของพอแม มีความสัมพันธกับปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 พบวา พอแมที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาอยูในระดับปานกลางจะทําให
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นักเรียนที่มีปญหาพูดไมชัดถึง 8 เทา เมื่อเทียบกับพอแมที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ภาษาที่อยูในระดับมากถึงมากที่สุด ดังน้ันสภาพสิ่งแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดู จึงมีสวนสําคัญใน
การทาํใหเด็กสามารถเกิดการเรียนรูในการพูดที่ดีหรือการพูดที่ไมชัดเจนจนติดเปนนิสัย เชน อยูกับ
ผูปกครอง พี่เลี้ยงที่พูดไมชัด บางครั้งผูที่ใกลชิดไมไดกระตุนใหเด็กพูดใหถูกตองชัดเจนต้ังแตแรก  
ทําใหเด็กขาดโอกาสในการเลียนแบบการพูดที่ดี (กานดา โตะถม, 2547; พูนพิศ อมาตยกุล, สุมาลี  
ดีจงกิจ และพมิพา ขจรธรรม, 2555) สวนพอแมที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาอยูใน
ระดับมากที่สุดไมมีนักเรียนที่มีปญหาการพูดไมชัด ดังที่ ศรียา นิยมธรรม (2558) ไดกลาววา พอแมที่
ใกลชิดกับเด็กจะเปนแบบอยางที่ดีในการหัดพูดไปโดยอัตโนมัติ เพราะพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะ
ดําเนินไปดวยดีย่ิงข้ึน หากพอแมสนใจและชวยสงเสริมการพูดของเด็ก เมื่อเด็กโตข้ึน เด็กจะพูดมาก
เมื่ออยูกับพอแมและสามารถเรียนภาษาจากคนอื่นๆ ที่ไดพบปะและคุนเคยดวย พอแมจึงควรพูดให
ถูกตองและชัดเจน ควรแกไขขอผิดพลาดในการออกเสียงพูดของเด็กเพื่อเปนการจัดแบบอยางให
ถูกตอง เพื่อใหเด็กเลียนแบบแทนการดุ ที่อาจทําใหเด็กเกิดความคับของใจและนําไปสูการพูดติดอาง 
นอกจากจะเปนแบบอยางทีดี่แลวจะตองพยายามสะทอนใหเด็กเขาใจภาษา เชน มีการอธิบายเพิ่มเติม 
หรือชมเชยเมื่อเด็กพูดไดถูกตองและชัดเจน หากพอแมทําบทบาทหนาที่เหลาน้ีอยางเต็มที่ เทากับเปน
การชวยใหลดปญหาการพูดไมชัดและมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีข้ึนตอไป (Kennison, 2014) 
นอกจากน้ันยังสอดคลองกับการศึกษาของ Wiig (1989) ไดกลาววาพอแมและผูเลี้ยงดูที่เกี่ยวของตอง
ชวยใหเด็กมีการนําภาษามาใช (Speech Functioning) ใหถูกตองและเหมาะสมกับเหตุการณ ทั้งน้ี
เด็กจะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเขาใจตอการพูดของผูใหญเช่ือมโยงระหวางการรับรูที่
ซับซอนกับเหตุการณ ซึ่งในเบื้องตนการพูดของผูใหญจะเปนตัวกระตุนนําใหเกิดพฤติกรรมตามมา 
บทบาทของพอแมมีผลเช่ือมโยงกับสถานภาพของครอบครัวและลักษณะ การเลี้ยงดูในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผูบริหารมีความสําคัญตอการแกปญหาการพดูไมชัดของนักเรียนเปนอยางย่ิง จากผลการวิจัย 

พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 มีปญหาการพูดไมชัดประมาณรอยละ 10 ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะครูไมทราบวิธีการแกไขการพูดเบือ้งตนหรือไมตระหนักในการพดูไมชัดของนักเรียน ผูบริหารจึง
ควรมีนโยบายเนนเรื่องการพูดภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติใหถูกตอง และสงเสริมสนับสนุนให
ครูไดรับการอบรมดานการแกไขการพูดเบื้องตนและใหความรูผูปกครองเพื่อสามารถทํางานรวมกับ
ผูปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเปนการขจัดปญหาการพูดไมชัดของนักเรียนไดต้ังแตระยะ
แรกเริ่ม 

2. นอกจากผูปกครองจะมีบทบาทตอการพูดของนักเรียนแลว ครูผูสอนถือวาเปนผูมีอิทธิพล
ตอ การพูดของนักเรียนเชนกัน จากผลการวิจัย พบวา เสียงที่นักเรียนออกไมชัดเปนสวนใหญน้ัน 
ไดแก เสียงพยัญชนะตน /ส/, /ร/ และเสียงควบกล้ํา ร,ล แสดงวาครูอาจใหความสนใจหรือขาดความ
ตระหนักในเรื่องการออกเสียงใหชัดเจนนอยเกินไป ครูอาจละเลยหรือมองขามปญหาการพูดไมชัดของ
นักเรียน ไมไดมีการทวงติงเมื่อนักเรียนพูด ไมชัด ซึ่งทําใหนักเรียนติดนิสัยการพูดไปจนโต ครูผูสอน
เองบางคนอาจพูดไมชัด หรือไมทราบวิธีการแกไขการพูด ไมชัด ดังน้ัน ครูควรตระหนักและให 
ความสนใจในการพูดใหชัดของตนเสียกอน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียน 
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ทัศนคติและความพึงพอใจตอโรงสีขาวขนาดกลาง  
กรณศีึกษา โรงสีสามตอ บานดงมะกรดู ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธาน ี

 
ดนัย ศิริบุรี1 ศรายุทธ แกวโท2

 อิทธิพงษ ทาสีดํา3
 กิตติคุณ แทนหิน4

  

ถนอมศิลป จันคณากิติกุล5
 กิตติพัฒน ทาวงศษา6

 

 
บทคัดยอ  

ยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง Thailand 1.0 มาสูยุค Thailand 4.0 จากเครื่องจักรขนาด
ใหญที่มีผูประกอบการเพียงไมกี่ราย เปลี่ยนเปนเครื่องจักรขนาดเล็กลงราคาถูกลงซึ่งสามารถเปน
เจาของธุรกิจไดงาย ธุรกิจโรงสีก็เชนกัน ในปจจุบันมีโรงสีชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวนมาก 
กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนตนแบบใน
การศึกษากลยุทธทางการตลาดการแขงขันในธุรกิจโรงสีชุมชน ตําบลหนองไฮ ที่ครองสวนแบง
การตลาดมากวารอยละ 50 แมจะมีประชากรไมมากแตมีโรงสีมากถึง 9 โรงสี การศึกษาครั้งน้ีไดใช
แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผูใชบริการโรงสี จํานวน 200 ราย โดยเริ่มลงพื้นที่สํารวจ
แบบสอบถามชวง เดือน มกราคม-เมษายน 2560 พบวาความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมด 4.01 คาSD 0.62 
ระดับคุณภาพ “พอใจมาก” มีความพึงพอใจมากสุดในเรื่องที่จอดรถสะดวกเฉลี่ย 4.45 คาSD. 0.59 
ระดับคุณภาพ “พอใจมาก” และมีระดับความพึงพอใจนอยสุด เรื่องราคาของปลายขาวเฉลี่ย 3.47 
คาSD. 0.64 ระดับคุณภาพ “พอใจปานกลาง” ผูมาใชบริการจะมาสีขาวเพื่อไวทานในครัวเรือน  
เปนกระสอบขนาดเล็ก(24กิโลกรัม) สวนมากสีขาวเดือนละ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 82 โดยมีเหตุผล
ตรงกันที่วา สีขาวเก็บไวมากเกินไปกินไมทันมอดจะข้ึนขาว และแบงขนาดการสีขาวแตละครั้งได 2-
10 กระสอบ สวนมากสีขาวครั้งละ 4-6 กระสอบ คิดเปนรอยละ 81 แมโรงสีขนาดเล็กจะใชกลยุทธ
ทางการตลาดตางๆ ลดแลกแจกแถม แตผูใชบริการเนนคุณภาพขาวเปนหลัก ซึ่งหากสีขาวโรงสีขนาด
เล็กจะไดขาวหักมากกวารอยละ 70 จึงนิยมนําขาวที่เก็บเกี่ยวมาสีโรงสีขาวขนาดกลาง ที่ไดขาวที่มี
คุณภาพ และไดรําละเอียด ไปใชในการเลี้ยงปศุสัตวตอไป  
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, ความพึงพอใจ, โรงสีขาวชุมชน, 
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Attitude and satisfaction on medium rice mill in the case of Samtor mill, 
Bandongmakrud, Nonghai, Muang, Udonthani 
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Thanomsilp Jankanakittikul5 Kittiphat Thawongsa6 

 
Abstract  

Time of changing from Thailand 1.0 to Thailand 4.0 result in large-scale 
machines with few trader changes to smaller and cheaper machines that can be easy 
to a business owner also is the mill business. Nowadays, there are many small and 
medium community mills in the case of Samtor mill, Bandongmakrud, Nonghai, 
Muang, Udonthani is a model for studying market strategies and competition in 
community mills in Nonghai. It has a market share of over 50 % with 9 mills even if it 
has low population. In this study, the satisfaction questionnaire was used to measure 
the satisfaction of 200 mill users during January-April 2016. The results showed that 
the average satisfaction is "very satisfied" (4.01±0.62). The most satisfied is "very 
satisfied" on the parking lot (4.45±0.59) while the lowest satisfaction is "medium 
satisfied" on price of broken-milled rice (3.47±0.64). The mill users were came to 
milled them rice for household consume with small sack (24 Kg) 2 times a month 
(82 %) with the same reason too much milled rice was eaten by weevil. The mill 
users were milled rice 2-10 sacks in one time, mostly 4-6 sacks (81%). Although, the 
small rice mill use the marketing strategies to reduce the price, but the users are 
focused on rice quality. If the users got the broken-milled rice more than 70% from 
the small mill, then they changes to the medium rice mill for more quality rice and 
finely rice bran that to use in livestock farming.  
 
Keyword: Attitude, Satisfaction, community rice mill 
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1. บทนํา  
การทํานาเลี้ยงสัตวเปนวัฒนธรรมของชาวไทยมาแตอดีต แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนจากการทํา

เพื่อพอกิน เปนการทําเกษตรเพื่อการคา Thailand 1.0 ยังไมมีนวัตกรรมใดใชแรงงานคนทั้งหมด 
ตอมาไดเขาสูยุค Thailand 2.0 ไดเริ่มมีโรงสีขาวกําเนิดข้ึนมาเพื่อการคาทําใหสีขาวไดปริมาณมากๆ
และรวดเร็ว แตดวยเครื่องจักรที่มีราคาสูงมากจึงจํากัดโรงสีอยูในกลุมนายทุนขนาดใหญ มาถึง
Thailand 3.0 มีการประยุกตใชเครื่องจักรใหมีขนาดเล็กลงราคาถูกลง จึงเกิดโรงสีในชุมชนมาก 
นําไปสู Thailand 4.0 ผลิตขาวถุงแบรนดของชุมชนออกมาขายใหกับผูบริโภคโดยตรง ปจจุบัน
แผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) มุงเนนใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีมากข้ึน เพื่อลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และใหสินคามีคุณภาพ สอดคลองกับ SME นักธุรกิจรุนใหม  
ในจังหวัดอุดรธานีเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีเกษตรกรปลูกขาว จํานวนมาก 1 ,577,600 ไร มีผลผลิต 
565,293 ตัน (2558, ศูนยวิจัยขาวอุดรธานี) สงผลใหมีโรงสีขาวชุมชนจํานวนมากในจังหวัดอุดรธานี 
ซึ่ง ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนเขตชุมชนขนาดเล็กมีประชากรเพียง 13,855 คน 
มีจํานวนหลังคาเรือน 2,193 หลังคาเรือน เปนพื้นที่สูง ไมมีชลประทาน ประชากรสวนใหญทําไรมัน
สําปะหลัง ไรออย มีพื้นที่ทํานาประมาณ 3,000 ไร มีผลผลิตขาว 1,000 ตัน/ป แตมีโรงสีขาวชุมชน 
มากถึง 9 โรงสี โรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปน 1 ใน 9 
โรงสีของชุมชน โดยเริ่มทําธุรกิจเลี้ยงสุกรมากอน มีสุกรมากกวา 200 ตัว แตประสบปญหาราคา
อาหารสัตวมีราคาแพง บางชวงสินคาขาดตลาด จึงซื้อเครื่องสีขาวขนาดกลาง ในป 2555 มาดวย
ราคา 400,000 บาท เพื่อลดตนทุนคาอาหารสัตวและแกปญหาอาหารขาดตลาด โดยที่ใหบุคคลทั่วไป
มาสีขาวฟรีไมคิดเงิน เพื่อตองการปลายขาวกับรํามาผสมอาหารสุกร แตอยางไรก็ตามเมื่อเริ่มตนทํา
โรงสีก็ประสบปญหามีโรงสีคูแขงมาก มีผูมาใชบริการสีขาวจํานวนนอย แตในปจจุบนัสามารถยึดสวน
แบงทางการตลาดมาไดมากกวาครึ่งหน่ึงในตําบลหนองไฮ หากมีการศึกษา SWOT จะสามารถ
นํามาใชทํา TOWS Matrix วางแผนเชิงกลยุทธใหมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน และเปนแบบอยางใหผูที่สนใจ
ทําธุรกิจโรงสีขาวชุมชน นําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจตอโรงสีขาวขนาดกลาง ของผูใชบริการ กรณีศึกษา 

โรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาผูประกอบการโรงสสีามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ศึกษาผูใชบริการโรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน200ราย โดยใชวิธีการสุมตามตารางของ Krejcie & Morgan (ตัวอยาง400 ราย ตองสุม 
ไมนอยกวา196ราย) ระยะเวลาศึกษา 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 
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4. นิยามศพัทเฉพาะ 
โรงสีขาวชุมชน หมายถึง โรงสีขาวที่พัฒนามาจากโรงสีขนาดใหญมีกําลังผลิตสูงถึง 1,000 

กิโลกรัมขาวเปลือก(1 เกวียน)ตอช่ัวโมง ใหมีขนาดเล็กลงตนทุนถูกลง แตมีข้ันตอนการทํางานหลัก
เหมือนกับโรงสีทั่วไป สามารถผลิตขาวที่มีคุณภาพไดปริมาณขาว ตนทุนเทียบเทาโรงสีขนาดใหญ 
และเหมาะสมสําหรับชุมชนขนาดเล็ก 

ขาวหัก (brokens) หมายถึง เมล็ดขาวหักที่มีความยาวต้ังแต 2.5 สวนข้ึนไป แตไมถึง 
ความยาวของเมล็ดขาว และใหรวมถึงเมล็ดขาวแตกเปนซีกที่มีเน้ือที่เหลืออยูไมถึง 80% ของเมล็ด 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ไดทําการศึกษาสภาพการณการธุรกิจของโรงสีขามสามตอ โดยแบงออก 

2 กลุม 1.ผูประกอบธุรกิจ 2.ลูกคาที่มาสีขาว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสภาพการโดยรวมของธุรกิจ 
โอกาสอุปสรรคทางการตลาด ดานการผลิต ปจจัยเทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิตคุณภาพและขนาด 
ของผลผลิต ปริมาณการผลิต เพื่อใชวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ระบุจุดแข็ง จุดออนในดาน 
การผลิตและดานการตลาดเพื่อใชในการกําหนดแผนกลยุทธทางธุรกิจตอไป 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจตอโรงสีขาวขนาดกลาง กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บานดง

มะกรูด ตําบลหนองไฮ อาํเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใชวิธีการศึกษาแบบสํารวจ(Survey research) 
(นงนภัส, 2554) โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) (สิน, 2554) คือ 
ผูประกอบการธุรกิจโรงสีขาว กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  ซึ่ งใช วิธีการสัมภาษณกึ่ ง โครงสราง  
(Semi-structured interview -SSI) ตามแบบสุจินตและสุเกสินี (2530) โดยใชประเด็นคําถาม 
เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจตอโรงสีขาวขนาดกลาง กรณีศึกษา โรงสีสามตอ 
บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และใชแบบสอบถามในการศึกษาทัศนคติ
และความพึงพอใจตอโรงสีขาวขนาดกลาง กรณีศึกษา โรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมรวมขอมูลถูกนํามาวิเคราะหโดยการวิเคราะห
เชิงพรรณนา (ศุภวัฒนากร และพีรสิทธ์ิ, 2550) ทําการศึกษาเก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  
2559-30 เมษายน 2560 

 

7. ผลการวิจัย 
พบวาลูกคาที่มาใชบริการโรงสีขาวสามตอ บานมะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี มีผูมาใชบริการในรอบปจํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตามตารางของ Krejcie & 
Morgan (ตัวอยาง400 รายตองสุมไมนอยกวา196ราย) สอบถามจํานวน 200 รายแบงขอมูลเปน  
4 สวนดังน้ี สวนที่1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการโรงสีสามตอ สวนที่3แบบสัมภาษณคําถามปลายเปดขอเสนอแนะของผูมาใชบริการโรงสีสามตอ 
ขอมูลสวนที่ 4 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตสิ่งแวดลอมทั้งภายในภายนอกโรงสีสามตอ พบวาขอมูล 
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูมาใชบริการโรงสีสามตอ เปนผูชายมีจํานวน 135 คนคิดเปนรอยละ 67.5 
ผูหญิงมีจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 32.5 สถานะภาพโสดมีจํานวน 45 คนคิดเปนรอยละ 22.5 
สมรสมจีํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 70 หยารางมีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 7.5 ระดับระดับ
การศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา4 มีจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 15 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา6 มีจํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 10 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา3 มีจํานวน 50 คน
คิดเปนรอยละ 25 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา6 มีจํานวน 70 คนคิดเปนรอยละ 35 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 15 ประกอบอาชีพหลัก เกษตรกรมีจํานวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 47.5 รับจางทั่วไปมีจํานวน 70 คนคิดเปนรอยละ 35 รับราชการมีจํานวน 10 คนคิด
เปนรอยละ 5 พนักงานลูกจางบริษัท มีจํานวน 15 คนคิดเปนรอยละ 7.5 แมบานมีจํานวน 10 คนคิด
เปนรอยละ 5 อายุเฉลี่ย 46 ป บุตรธิดาเฉลี่ย 2 คน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน รายได รายไดตํ่า
กวา 5,000 บาท มีจํานวน 64 คนคิดเปนรอยละ 32 รายได 5,001-10,000 บาท มีจํานวน 102 คน
คิดเปนรอยละ 51 รายได10,001-15,000 บาท มีจํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 11 และรายได 
15,001-20,000 บาทมีจํานวน12 คนคิดเปนรอยละ 6 ระยะทางเฉลี่ยจากบานถึงโรงสี เฉลี่ย 3,028 
เมตร ผูมาใชบริการจะมาสขีาวเพื่อไวทานในครัวเรอืน เปนกระสอบขนาดเล็ก(24กิโลกรัม) สีขาวเดือน
ละ 1 ครั้ง 22 รายคิดเปนรอยละ 11 สีขาวเดือนละ 2 ครั้ง 164 รายคิดเปนรอยละ 82 สีขาวเดือนละ 
3 ครั้ง 14 รายคิดเปนรอยละ 7 โดยมีเหตุผลตรงกันที่วา สีขาวเก็บไวมากเกินไปมอดกินไมทันมอดจะ
ข้ึนขาว และแบงขนาดการสีขาวแตละครั้งไดดังน้ี สีขาวครั้งละ 2-3 กระสอบ 36 รายคิดเปนรอยละ 
18 สีขาวครั้งละ 4-6 กระสอบ 162 รายคิดเปนรอยละ 81 สีขาวครั้งละ 6-10 กระสอบ 20 รายคิด
เปนรอยละ 10 ซึ่งแปรผันตามกับจํานวนสมาชิกของแตครัวเรือน  

ขอมูลสวนที่2 สรุปความพึงพอใจของผูใชบริการโรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใชหลักการตลาดของ Philip Kotler ที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการ
ซึ่งจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาด 
ซึ่งประกอบดวย 1.ดานผลิตภัณฑ (Product), 2.ดานราคา (Price), 3.ดานสถานที่ใหบริการ (Place), 
4.ดานสงเสริมการตลาด (Promotion), 5.ดานบุคคล (People), 6.ดานการสรางและนําเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation), 7.ดานกระบวนการ (Process) 
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ตารางท่ี1 สรุปความพึงพอใจของผูใชบริการโรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนองไฮ  
  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

ลําดับ รายการประเมิน                                                Mean             SD             ระดับคุณภาพ 

1.ดานผลิตภัณฑ (Product)                                            
  1.1 พอใจในคุณภาพขาว (ความขาว,ขาวไมหัก)                       4.15               0.48                    มาก 
  1.2 พอใจนํ้าหนักขาว                                                     3.85               0.73                 ปานกลาง 
2.ดานราคา (Price) 
  2.1 ปรายขาว 10 บาทตอกิโลกรัม                                      3.47               0.64                 ปานกลาง       
  2.2 รําขาว 5 บาทตอกิโลกรัม                                            3.77               0.65                 ปานกลาง 
  2.3 เปลือกขาว (แกลบ) ถุงละ 5 บาทตอกิโลกรัม                     3.50                0.71                 ปานกลาง     
3.ดานสถานที่ใหบริการ (Place) 
  3.1 ที่จอดรถสะดวก                                                       4.45               0.59                    มาก 
  3.2 ถนนทางเขาด ี                                                         4.35              0.57                     มาก                
  3.4 หองนํ้าสะอาด                                                         3.65               0.53                 ปานกลาง          
4.ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  4.1 ซ้ือปรายขาว 20 กิโลกรัม แถม 1 กิโลกรัม                         4.40               0.74                     มาก 
  4.2 ซ้ือรําขาว 20 กิโลกรัม แถม 1 กิโลกรัม                             4.35               0.76                     มาก 
  4.3 ซ้ือเปลือกขาว 10 ถุง แถม 1 ถุง                                     4.15               0.64                     มาก 
5.ดานบุคคล (People) 
  5.1 มีความรูใหคําแนะนําที่ด ี                                              3.9                0.63                 ปานกลาง 
6.ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
  6.1 แตงกายสะอาดเรียบรอย                                             3.87               0.64                 ปานกลาง    
  6.2 การเจรจาตองสุภาพออนโยน                                        3.77               0.62                 ปานกลาง 
  6.3 การใหบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลา                                 3.77               0.73                ปานกลาง 
  6.4 มีการจัดระเบียบคิวสีขาวกอนหลัง                                   3.52              0.71                 ปานกลาง        
7.ดานกระบวนการ (Process) 
  7.1 สะอาด                                                                   3.75              0.98                 ปานกลาง        
  7.2 มีการจัดการมลพิษทางเสียง                                          4.65               0.31                    มาก 
  7.3 มีการจัดการมลพิษทางอากาศ                                        4.55               0.43                    มาก 
  7.4 มีการจัดการมลพิษทางนํ้า                                             4.63               0.21                    มาก 

เฉล่ีย                                                                       4.01               0.62                  มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการโรงสีสามตอ บานดงมะกรูด ตําบลหนอง
ไฮ อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ทั้ ง7ดาน ตามหลักการตลาดของ Philip Kotler พบวา  
ดานผลิตภัณฑ (Product) พึงพอใจในคุณภาพขาว (ความขาว,ขาวไมหัก) ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 
คาSD 0.48 ระดับคุณภาพ พอใจมาก พึงพอใจนํ้าหนักขาวเฉลี่ย 3.85 คาSD 0.73 ระดับคุณภาพ 
พอใจปานกลาง ดานราคา (Price) พึงพอใจในราคาปรายขาว 10 บาทตอกิโลกรัมเฉลี่ย 3.47  
คาSD 0.64 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง พึงพอใจในราคารําขาว 5 บาทตอกิโลกรัมเฉลี่ย 3.77  
คาSD 0.65 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง พึงพอใจในราคาเปลือกขาว (แกลบ) ถุงละ 5 บาท 
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ตอกิโลกรัมเฉลี่ย 3.50 คาSD 0.71 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง ดานสถานที่ใหบริการ (Place)  
พึงพอใจที่จอดรถสะดวก เฉลี่ย 4.45 คาSD 0.59 ระดับคุณภาพ พอใจมาก พึงพอใจถนนทางเขาดี
เฉลี่ย 4.35 คาSD 0.57 ระดับคุณภาพ พอใจมาก พึงพอใจหองนํ้าสะอาดเฉลี่ย 3.65 คาSD 0.53 
ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) พึงพอใจในการซื้อปรายขาว  
20 กิโลกรัม แถม 1 กิโลกรัมเฉลี่ย 4.40 คาSD 0.74 ระดับคุณภาพ พอใจมาก พึงพอใจในการซื้อรํา
ขาว 20 กิโลกรัม แถม 1 กิโลกรัมเฉลี่ย 4.35 คาSD 0.76 ระดับคุณภาพ พอใจมาก พึงพอใจในการ
ซื้อเปลือกขาว 10 ถุง แถม 1 ถุง เฉลี่ย 4.15 คาSD 0.64 ระดับคุณภาพ พอใจมาก ดานบุคคล 
(People) พึงพอใจในการใหคําแนะนําที่ดี เฉลี่ย 3.9 คาSD 0.63 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง  
พึงพอใจดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
พึงพอใจแตงกายสะอาดเรียบรอยเฉลี่ย 3.87 คาSD 0.64 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง พึงพอใจ
การเจรจาตองสุภาพออนโยนเฉลี่ย 3.77 คาSD 0.62 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง พึงพอใจการ
ใหบริการที่รวดเร็ว ตรงตอเวลาเฉลี่ย 3.77 คาSD 0.73 ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง พึงพอใจใน
การมีการจัดระเบียบคิวสีขาวกอนหลังเฉลี่ย 3.52 คาSD 0.71ระดับคุณภาพ พอใจปานกลาง  
ดานกระบวนการ (Process) พึงพอใจในความสะอาดเฉลี่ย 3.75 คาSD 0.98 ระดับคุณภาพ พอใจ
ปานกลาง พึงพอใจการจัดการมลพิษทางเสียงเฉลี่ย 4.65 คาSD 1.01 ระดับคุณภาพ พอใจมาก 

พึงพอใจการจัดการมลพิษทางอากาศเฉลี่ย 4.55 คาSD 1.23 ระดับคุณภาพ พอใจมาก  
พึงพอใจการจัดการมลพิษทางนํ้าเฉลี่ย 4.63 คาSD 1.01 ระดับคุณภาพ พอใจมาก และมีความพึง
พอใจเฉลี่ยทั้งหมด 4.01 คาSD 0.62 ระดับคุณภาพ “พอใจมาก” 

ขอมูลสวนที่3 คําถามปลายเปดขอเสนอแนะของผูมาใชบริการโรงสีสามตอ บานดงมะกรูด 
ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช 4C’s หลักการตลาดของ Bob Lauterborn 
พบวา Customer solution ตอบสนองลูกคา สิ่งที่ลูกคาตองการนอกเหนือจากสีขาวมากกวาที่มีอยู 
ไดแก ปริมาณขาวที่เพิ่มข้ึน, คารําฟรี, ใหมารับขาวตรงเวลา Cost of Customer ตนทุนของลูกคา 
คือไมมีคาสีขาว Convenience ความสะดวกของลูกคาตองการใหไปรับและสงขาวใหฟรี และ
ตองการใหไมมีคิวใครอยูรอเฝาสีขาวก็ใหสีไดทันที Communication สรางการรับรูสินคา ผูใชบริการ
รูจักโรงสีแหงน้ีได เพราะปากตอปากมีการบอกตอถึงคุณภาพขาวที่สีออกมา CSR ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของโรงสี ที่ผูใชบริการรับรูขาวสารการชวยเหลือสังคม ไดแก ปลูกปา ใหทุน
โรงเรียน ทํากฐินผาปา ทําโรงทาน ทุกๆปในเขตชุมชน 

ขอมูลสวนที่4 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตสิ่งแวดลอมทั้งภายในภายนอกโรงสีสามตอ บานดง
มะกรูด ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบวาโรงสีชุมชนตําบลหนองไฮ มีทั้งหมดจํานวน 
9 โรงสี เปนโรงสีขนาดเล็ก จํานวน 8 โรงสี และเปนโรงสีขนาดกลางจํานวน1โรงสี คือโรงสีสามตอ  
ซึ่งมีความแตกตางกันเรื่องคุณภาพขาวอยางมาก ดวยกระบวนการสีของโรงสีขนาดกลางที่มีข้ันตอน
การทําขาวสาร 10ข้ันตอน ดังน้ี 1.เทขาวเปลือกใสกระบะโรงสี 2.ตะแกลงแยกเศษฟางขาว 3.แยก
เศษดิน 4.จานกะเทาะเปลือก 5.ตะแกลงแยกเศษวัสดุ 6.ลูกหินขัดขนาด ตัวที่1 14น้ิว 7.ลูกหินขัด
ขนาด ตัวที่2 14น้ิว 8.ลูกหินขัดขนาด ตัวที่3 14น้ิว 9.ตะแกลงแยกเศษวัสดุดูดแกลบ 10.แยกขาว
ออกเปนขาวหัก,ขาวสาร,ขาวคัดพิเศษ (มีความยาวเกิน 7.00 มิลลิเมตร ไมมีขาวหักปะปน) รําที่ได
สามารถแยกเปนรําหยาบและรําละเอียด โดยขาว1กระสอบ24กิโลกรัม ไดขาวสาร 14 กิโลกรัมคิด
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เปนรอยละ 58.33 ไดรํา3 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 12.51 ไดปลายขาว 2 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 8.33 
ไดแกลบ 5 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 20.83 ไดขาวสาร50% ขาวหัก50% ในขณะที่โรงสีขนาดเล็กมี
ข้ันตอนการทําขาวสารเพียง 6ข้ันตอน ดังน้ี 1.เทขาวเปลือกใสกระบะโรงสี 2.ตะแกลงแยกเศษฟาง
ขาว 3.ลูกหินขัดขนาด ตัวที่1 9น้ิว 4.ลูกหินขัดขนาด ตัวที่2 9น้ิว 5.ลูกหินขัดขนาด ตัวที่3 9น้ิว 6.
แยกขาวออกเปนขาวสาร,ปลายขาว ดวยลูกหินที่มีขนาดเล็กทําใหขาวเปลอืกที่ขัดเปนขาวสาร สูญเสยี
เปนขาวหักเปนปลายขาวจํานวนมากถึง 70% ดวยขนาดโรงสีที่เล็กทําใหสีขาวเปนเวลานาน และ 
ไมสามารถสีตอเน่ืองเปนเวลานานไดเพราะเกิดความรอนสูงทําใหตองหยุดพักเครื่องบอยครั้ง และ 
ไมสามารถแยกรําละเอียดได ซึ่งในทางปศุสัตวจะไมใชรําหยาบเลี้ยงสัตวอาจทําใหสัตวทองอืดได 
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ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบโรงสีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 2  แสดงการจัดทํา SWOT Matrix (การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก)  
  ของโรงสีสามตอบานดงมะกรูดตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
สภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (S) 
1. ผูประกอบการมีประสบการณ การทําโรงสีมานาน และเปนคน
ในชุมชนซึ่งทําใหเกิดความเช่ือใจ 
2. ผูประกอบการมีทุนในการกอต้ังโรงสีขนาดกลางและมีสภาพ
คลองทางการเงินดี เน่ืองจากประกอบธุรกิจหลายดาน 
3. ดวยเปนโรงสีขนาดกลาง จึงสามารถสีครั้งละมากๆและสีได
ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาโรงสีชุมชนอื่นๆ สงผลใหงานออกมา
รวดเร็ว 
4. ดวยเปนโรงสีขนาดกลาง มีข้ันตอนกระบวนการสีที่ละเอียดกวา
โรงสีขนาดเล็กถึง4ข้ันตอน ทําสามารถสีขาวสารออกมาได ขาวหัก,
ขาวสาร,และขาวคัดพิเศษ ซึ่งโรงสีขนาดเล็กไมสามารถทําได 
สามารถแยกรําหยาบ,รําละเอียดได 
5.ดวยเปนโรงสีขนาดกลาง ใชลูกหินขัดขนาดใหญ ใหขาวที่ออกมา
มีคุณภาพ,หักนอย 
 

สภาพแวดลอมภายใน 
จุดออน (W) 
1. ชวงปใหม และสงกรานต มีผูมา
ใชบริการจํานวนมาก ทําใหคิวรอสี
ขาวนานเปนหลายวัน 
2. หยุดสีขาววันพระ  
3. ลูกจางแรงงานมีฝมือหาไดยาก
และคาแรงสูง 

สภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาส (O) 
1. อยูใกลแหลงชุมชน สามารถไปรับขาวมาสีไดสะดวก 
2. มีพื้นที่บริเวณรอบๆโรงสีขนาดใหญสามารถขนาดกําลังการผลิต
หรือขนาดเครื่องจักรใหญไดงาย 

สภาพแวดลอมภายนอก 
อุปสรรค (T) 
1. มีคูแขงจํานวนมาก  
2. ฤดูฝนมีคนมาสีขาวนอย 
3.อยูบริเวณไรมัน,นาขาว ทําใหมี
นกหนูเขามาเจาะถุงขาว 

กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (S-O) 
- S1S2O2 -ขยายขนาดโรงส ี
กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค (S-T) 
- S3T1T2-ซื้อกิจการโรงสีที่มีปญหาเรื่องการเงินมาปรับปรุงขยาย
สาขา  
- S1T3-จัดทําเครื่องดักหรือปองกันศัตรูขาว พวกนกหนู 

กลยุทธจุดออน-โอกาส (W-O) 
- W1O1-จัดทําคิวและนัดเวลาให
แมนยํา และหากอยูไมไกล ควร
บริการรับสงขาวฟรี 
- W3O1-ประกาศรับสมัครคนงาน
เพิ่มและเรงพัฒนาทักษะ ลดความ
เสี่ยงเพื่อคนงานเกา หยุดงานหรือ
ลาออก 
กลยุทธจุดออน-อุปสรรค (W-T) 
- W1W2T2-ขยายเวลาเปดปด, ดึง
โรงสีมาเปนหุนสวนการคาการผลิต 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวาผูมาใชบริการจะมาสีขาวเพื่อไวทานในครัวเรือน ครั้งละ 2-10 กระสอบ 

กระสอบละ24กิโลกรัม เมื่อสีขาวเปลือก 1 กระสอบ ไดขาวสาร 14 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 58.33 ได
รํา3 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 12.51 ไดปลายขาว 2 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 8.33 ไดแกลบ 5 กิโลกรัม
คิดเปนรอยละ 20.83 ซึ่งแตกตางและดีกวา โรงสีขนาดกลางฮอเจริญผลวัฒนา สีขาวเปลือกจะได 
ผลิตภัณฑขาวสารประมาณรอยละ 42 ปลายขาวรอยละ 24 รําดิบรอยละ 11 และแกลบรอยละ 23 
(เกษมสันต, 2558) แตอยางไรก็ตามพบวาโรงสีขาวขนาดกลางไดขาวสารรอยละ 50 ขาวหักรอยละ 
50 ในขณะที่โรงสีขาวขนาดเล็กไดขาสารเพียงรอยละ 30 เปนขาวหักมากถึงรอยละ 70 พบวาปญหา
ในการบริหารจัดการโรงสี แมจะมีโรงสีในชุมชนมากถึง 9 โรงสี แตมีเพียงโรงสีสามตอเพียงโรงสีเดียว 
ที่เปนโรงสีขนาดกลาง สีขาวไดคุณภาพมากกวาโรงสีขนาดเล็ก จึงเปนที่นิยมใชบริการของคนในชุมชน
มากกวารอยละ 50 คือ แรงงานที่มีทักษะฝมือ แมจะใหคาจางสูงกวาคาจางมาตรฐาน แตก็หาคนที่
ชํานาญดานน้ียาก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยการศึกษาปญหาและลดการสูญเปลาโรงสีขาวในเขต
ภาคเหนือตอนลาง (ชนิตา, 2556)  

เมื่อวิเคราะห SWOT Matrix พบวามีจุดแข็งที่ คุณภาพของขาว ต้ังมานานสรางความเช่ือมั่น
ในแบรนด ผูประกอบการมีธุรกิจหลายดานทําใหมีสภาพคลองในเงินทุนหมุนเวียน และมีโอกาสใน 
การขยายตลาดใหใหญข้ึน แตพบวา ดานการจัดการมลพิษทางเสียง, ทางอากาศ, และทางนํ้า  
ความพึงพอจะอยูในระดับ ดี หากพิจารณาคา แบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีบานเรือน 
อยูหางจากโรงสีรัศมี 1 กิโลเมตรคิดเปนรอยละ5 ใหความพึงพอจะอยูในระดับ ปานกลาง จึงควร
ปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมโดยใหคนในชุมชนมีสวนรวม 
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การใชแผนผังความคดิเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย ของนักศกึษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ผูวิจัย นางสาวดารณีุ นิพัทธศานต 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรม
ไทยโดยใชแผนผังความคิด เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใช
แผนผังความคิด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยของนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความรูของ
ผูเรียนจํานวน 5 ชุด ชุดละ 30 และ 60 ขอ แบบประเมินคุณภาพแผนผังความคิด และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชแผนผงัความคิด มีผลวิจัยคือในดาน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยจากการใชแผนผังความคิดมีนักศึกษา
สอบผานจํานวนสูงข้ึนในการสอบแตละครัง้ แตในการสอบครั้งสุดทายมีปจจยัอื่นๆ มากระทบจึงทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าลง ในดานพัฒนาการดานการเรียนของนักศึกษาพบวานักศึกษามี 
ความเขาใจเน้ือหาและสามารถอธิบายพัฒนาการดานประวัติศาสตรที่มีผลตอวรรณกรรม พัฒนาการ
ดานลักษณะคําประพันธในแตละสมัยและเน้ือหาวรรณกรรมไทยในแตละสมัย และผลการวิเคราะห
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ การเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใชแผนผังความคิดมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ : แผนผังความคิด, วรรณกรรมไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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The Using Mind Mapping to Develop Learning Achievement  
on Development of Thai Literatures for the First Year Students  

in Thai Program Lampang Rajabhat University 
 
Abstrac 
 The purpose of this research were 1) to study the learning Achievement on 
development of Thai literatures by using mind mapping 2) to study the learning 
development Achievement on development of Thai literatures by using mind 
mapping and 3) to study the students satisfaction with mind mapping using for 
learning development achievement on development of Thai literatures for the first 
year students in Thai program Lampang Rajabhat university. The instruments used for 
gathering data were 1) the knowledge test of student 5 sets, each 30 items and  
60 items 2) the mind mapping quality assessment and 3) the students satisfaction 
with mind mapping using.  
 The results of this research revealed that learning achievement on 
development of Thai literatures by mind mapping using have many students pass 
each exam. At the last exam, the learning achievement is lower because other 
factors have had an impact it. In the development of students learning showed that 
the students understand in contents and they can describe about the history 
development with impact on literatures, literary style development in each period, 
and the content of literatures in each period. In addition, the result of student 
satisfaction analysis to study development of Thai literatures by mind mapping using 
that the average level of satisfaction is very good. 
 
Keywords: Mind Mapping, Thai Literature, Lampang Rajabhat University 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพทั้งในดานความรู ทักษะทางปญญา และเกิดการพัฒนา
สมรรถภาพของสมองในดานตางๆการเรียนรูที่จะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนคือผูสอน การพัฒนาการจัด การเรียนรูของผูสอนจึงมีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมากวิธีการทํางานใหไดผลดี รูจักการสรุปบทเรียนและมีมุมมองไดอยาง
หลากหลายสามารถอธิบายและเช่ือมโยงความคิด เหตุการณ เน้ือหา ไดอยางเปนระบบโดยมีผูสอน
เปนผูมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุนแนะนําสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการแสวง
ความรูโดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปนรัก 
การอานเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองผสมผสานสาระความรูตางๆ ใหไดสัดสวนที่สมดุลกันสงผลใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนากรรมไทย เปนรายวิชาที่ศึกษาพัฒนาการของวรรณกรรม
ไทยในยุคสมัยตางๆ ของไทย ต้ังแตสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แหง กรุงรัตนโกสินทร โดยเนน
ความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ เน้ือหา ลักษณะเดนและคุณคาของวรรณคดีใน  
แตละยุคสมัย โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูเพื่อ เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการ
เตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมของไทยใน
สมัยตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ 
 จากการจัดการเรียนรูและประเมินผลสัมฤทธ์ิในแตละบทเรียนของรายวิชาน้ีโดยเนนเรื่อง
จดจําเขาใจและนําไปใชหากผูเรียนไมมีความใสใจในรายละเอียดเน้ือหาก็จะไมสามารถทําคะแนนใน
แบบทดสอบแตละบทไดทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากผูเรียนบางคนไมมีความถนัดหรือไมชอบเรียนวิชา
วรรณกรรม วรรณคดีไทย ซึ่งมีเน้ือหาที่ละเอียดมาก นอกจากน้ีในการเรียนผูเรียนยังขาดกระบวนการ
คิดวิเคราะห นอกจากน้ีผูเรียนบางคนยังขาดทักษะในการสรุปบทเรียนหรือการจดบันทึกบทเรียนโดย
ใชวิธีการบันทึกภาพถายจากแผนสไลดที่ผูสอนใชสอนโดยไมมีการทบทวนหรือเช่ือมโยงเน้ือหาดวย
ตนเอง จึงสงผลใหผูเรียนขาดความคิดเช่ือมโยงเน้ือหาและใจความสําคัญของลักษณะพัฒนาการของ
วรรณกรรมไทยในแตละยุคสมัยไดจึงสงผลใหการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาน้ีมี
คะแนนที่ตํ่า และไมผานการประเมินกวารอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 93 คนในปการศึกษา 
2557 ที่ผานมา 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผัง
ความคิดหรือแผนภูมิมโนทัศนเปนเครื่องมือชวยผูเรียนใหเรียนรูแบบจัดระบบความคิดแลวนํามา
วิเคราะหเน้ือหาเพื่อสรุปตามความเขาใจของผูเรียน ชวยเพิ่มความจําและตีกรอบองคความรูจาก
การศึกษาประวัติวรรณคดีวรรณกรรมไทยในแตละยุคสมัยไดทําใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งกวาเดิม  
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่ดีข้ึน จากปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยในปการศึกษา 2557 ที่ผานมาจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
ในการใชแผนผังความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนตามหลักการสรางแผนผัง
ความคิดดวยการใชสีสันที่สวยงาม เน่ืองจากการสรางแผนผังความคิดน้ันเปนการจัดกระบวนการคิด
อยางเปนระบบและเปน การพัฒนาศักยภาพการทํางานของสมองซึ่งจะชวยกําหนดขอบขายของ
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ทักษะการเรียนรู การเช่ือมโยงความคิดอยางตอเน่ือง สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิดอยางตอเน่ือง
และสามารถเช่ือมโยงองคความรูไปยังความรูอื่นๆ เพื่อใหเกิดองคความรูในภาพรวมเปนความรู
ความจําที่ถาวรชวยใหจําไดมากคงทนกวา การทองจําธรรมดาอีกทัง้ผูเรยีนยังไดแสดงออกทางศิลปะมี
ความสุขกับการเรียนสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใชแผนผังความคิด

ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใชแผนผังความคิด
ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยของนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

 กลุมเป าหมายที่ ใช ในการศึกษาครั้ ง น้ี คือนักศึกษาช้ันปที่  1 สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 71 คน 
  2. ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยน้ีมีระยะเวลา 4 เดือน ในภาคเรียนที่ 2/2558 
  3. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยน้ีศึกษาการใชแผนผังความคิดในวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย ในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2557 ที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
โดยแบงเน้ือหาออกเปน 7 บทดังน้ี 
   3.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย 
   3.2 วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย 
   3.3 วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนตน 
   3.4 วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง 
   3.5 วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย 
   3.6 วรรณกรรมไทยสมัยกรุงธนบุรี 
   3.7 วรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

4. ขอบเขตตัวแปร 
  4.1 ตัวแปรตน ไดแก การใชแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาบทเรียนของวิชาพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 
  4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยของ
นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 แผนผังความคิด หมายถึง แผนผังที่แสดงความสัมพันธของเรื่องที่ศึกษาอยางเปนลําดับข้ัน

หรือการจัดกลุมสรุปสาระสําคัญของเน้ือหาที่ไดจากการอานหรือทําความเขาใจจากเรื่องที่ไดยิน
เพื่อใหเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องราวตางๆ ไดงายข้ึน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการพัฒนาทักษะทางการเรียน ในดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ โดยพิจารณาจากผลสอบที่กําหนดไวและจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

ทฤษฎีที่ใชในการศกึษา 
  การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนแผนผังความคิดของ  
ชลวิภา เฟองกาญจน.(2547) และ โสภณ ฉิมพลีศิริ (http://sopon.hatyaiwit.ac.th/home)  
สรุปไดวาแผนภาพความคิดคือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตางๆ ลงในกระดาษโดยใชภาพ  
สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิมที่เปนบรรทัด นํามาใชในการจัดความคิดใหเปนระบบ
รวบรวมและจัดลําดับขอเท็จจรงิใหเปนระบบหรือเรียกวาแผนภาพเปนความคิดรวบยอดที่ชัดเจนและ
เกิดเปนความรูใหมเกิดข้ึน โดยการเรียนรูของผูเรียนเองโดยอาศัยการฟง พูด อาน เขียน และใช
ความคิด รวบรวม ความรู ขอเท็จจริงมาจัดทําแผนภาพทําใหการเรียนรูมีความหมายมากข้ึน 
  หลักการเขียนแผนผงัความคิด มีหลักการเช่ือมโยงความคิดดวยเสนเช่ือมโยงที่มีคําอธิบายบน
เสนความสัมพันธโดยเปนการอธิบายความสัมพันธเพื่อแสดงทิศทางของความสัมพันธดวยทิศทางของ
หัวลูกศร โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 
  1. เขียน/วาดมโนทัศนหลักตรงกึ่งกลางหนากระดาษ  
  2. เขียน/วาดมโนทัศนรองที่สัมพันธกับมโนทัศนหลักไปรอบ ๆ  
  3. เขียน/วาดมโนทัศนยอยที่สัมพันธกับมโนทัศนรองแตกออกไปเรื่อย ๆ  
  4. ใชภาพหรือสัญลักษณสื่อความหมายเปนตัวแทนความคิดใหมากที่สุด  
  5. เขียนคําสําคัญ (Key word) บนเสนและเสนตองเช่ือมโยงกัน  
  6. กรณีใชสี ทั้งมโนทัศนรองและยอยควรเปนสีเดียวกัน  
  7. คิดอยางอิสระมากที่สุดขณะทํา  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
  2.1 ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนําหลักการเขียนแผนผังความคิดมาใช 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน 
  2.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาหลักการเขียนแผนผังความคิดมาใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 
  2.3 กําหนดจุดประสงคในการวิจัย 
  2.4 ดําเนินการวิจัยโดย  

 1) ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรูโดยการใหผูเรียนสรุปบทเรียนโดยใชแผนผัง
ความคิดหลังจากที่ผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจบในแตละบทเรียน 
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 2) สรางแบบทดสอบและทดสอบความรูของผูเรียนหลังจากที่ผูเรียนไดทบทวนบทเรียน
โดยใชแผนผังความคิดแลวดวยขอสอบเติมคําและการตอบคําถามของนักศึกษาจํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 
2 บทเรียน และครั้งละ 60 ขอ 

 3) เก็บรวบรวมขอมูล จากแบบทดสอบที่สรางข้ึนและการประเมินคุณภาพงานของ
แผนผังความคิดที่ผูเรียนสรางข้ึน โดยบันทึกเปนตารางเพื่อศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเรียน 
 2.5 สรุปผลวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  
 

ผลการดําเนนิการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 1 คือเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา 

พัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยใชแผนผังความคิด ของนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยใหนักศึกษาจํานวน 70 คน
ทําแบบทดสอบความรูหลงัเรยีน และทําแผนผังความคิดแลวโดยใชขอสอบเติมคําและการตอบคําถาม
ของนักศึกษา จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ถึง 2 บทเรียน และทดสอบครั้งละ 60 ขอ จากน้ันจึงนํา 
ผลคะแนนมาวิเคราะหหาจํานวนนักศึกษาที่สอบผาน ตลอดจนคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดในการสอบแต
ละครั้ง ไดผลดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทยที่สอบผานในแตละครั้ง 

สอบครั้งท่ี จํานวนนักศึกษาผูเขา
สอบ 

จํานวนนักศึกษาท่ี
สอบผาน 

คิดเปนรอยละ 

1 65 63 96.92 
2 65 61 93.84 
3 65 56 86.15 
4 65 54 83.07 
5 65 32 49.12 

  
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการสอบในบทที่ 1 – 2 เรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมและ
วรรณกรรมในสมัยสุโขทัย มีนักศึกษาสอบผานมากที่สุด เมื่อนําแผนผังความคิดมาสรุปสาระสําคัญใน
แตละบทเรียนพบวานักเรียนสามารถสอบผานไดเปนจํานวนมาก แตในการสอบครั้งที่ 5 เรื่อง
วรรณกรรมธนบุรี และวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีผูสอบผานเพียงรอยละ 49.12 ซึ่งถือวา
นอยเน่ืองจากมีปจจัยอื่นๆ มากระทบตอการเรียนของนักศึกษา 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแผนผังความคิด 
   การตอบวัตถุประสงคในการวิจยัขอที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใช
แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย ของนักศึกษา 
ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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  ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจโดยใชแบบสอบถามนักศึกษาทั้งหมด 65 คน หลังจากที่ไดสอบใน
ครั้งที่ 5 ถึงความพึงพอใจตอการใชแผนผังความคิดในการสรุปเน้ือหาบทเรียนทั้ง 10 ขอ มีผลดัง
ตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 คาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชแผนผังความคิดสรุปบทเรียน 

ประเด็นความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ 

1. แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาสนใจเรียนมากข้ึน 4.45 มาก 
2. แผนผังความคิดชวยลดปญหาการนําเสนอความคิดที่ยาก 4.20 มาก 
3. แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได 
   ดวยตนเอง 

4.59 มากที่สุด 

4. แผนผังความคิดชวยเปดโอกาสใหนักศึกษามีอสิระใน 
   การเรียนรู 

3.75 มาก 

5. แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหาบทเรียน    
   ลึกซึ้งกวาเดิม 

3.96 มาก 

6. แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาจําเน้ือหาไดนานกวาเดิม 4.05 มาก 
7. แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษามีความสนุกสนาน 
   ในการเรียนรูมากข้ึน 

4.30 มาก 

8. แผนผังความคิดทําใหนักศึกษาใชกระดาษนอยกวาปกติ 4.70 มากที่สุด 
9 แผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาสามารถประยุกตใช 
   ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได 

3.48 ปานกลาง 

10. แผนผังความคิดชวยนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 
   ในวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย 

4.52 มากที่สุด 

 
 จากตารางพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นที่ 3 คือแผนผังความคิดชวยใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง คิดเปนคาเฉลี่ยอยูในระดับ 4.59 รองลงมาคือ ประเด็นที่ 10 แผนผัง
ความคิดชวยนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย คิดเปนคาเฉลี่ยอยู
ในระดับ 4.52 และนักศึกษามีความพึงพอใจนอยที่สุดคือประเด็นที่ 9 แผนผังความคิดชวยให
นักศึกษาสามารถประยุกตใชในการเรียนวิชาอื่นๆ ได คิดเปนคาเฉลี่ย 3.48 อยูในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลมีผลดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยจากการใชแผนผังความคิดมี
นักศึกษาสอบผานจํานวนสูงข้ึนในการสอบแตละครั้ง แตในการสอบครั้ งสุดทายมีปจจัยอื่นๆ มา
กระทบจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าลง 
 2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย
โดยใชแผนผังความคิดมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

เอกสารอางอิง 
ชลวิภา เฟองกาญจน.(2547).การใชกิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิม่พูนความสามารถทาง 

ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 . วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

โสภณ ฉิมพลีศิริ (http://sopon.hatyaiwit.ac.th/home) เขาถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558 
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ผลของการถอดบทเรียนที่มีตอทกัษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ของนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี 

 
ดุษฎี สีตลวรางค1 

 
บทคัดยอ 

 วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและ
หลังเรียนดวย การถอดบทเรียนหลังฝกปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตร และ 2) ศึกษาทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษาในชวงระยะเวลา เรียนสิบครั้งในสิบสัปดาห การวิจัยน้ี เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
โดยใชแบบแผนการวิจัยกอนการทดลอง (Pre Experimental Design) กับกลุมเปาหมายที่เลอืกอยาง
เจาะจง ไดแก นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรกับ
ผูวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 4 กลุมเรียน รวม 81 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ  
1) แนวคําถามในการถอดบทเรียน 2 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อรองรับการถอดบทเรียน 3) แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการพัฒนาหลักสูตร 4) แบบบันทึกทักษะการเรียนรู วิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดวยมัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ ผลการวิจัยพบวา 
1) นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบกอนเรียน เมื่อพิจารณาลงรายกลุมพบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษา
กลุมวิทยาศาสตรทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 33.67,S.D. = 4.43) กลุมเคมี 2 มีคะแนนเฉลี่ย

รองลงมา ( X = 31.44, S.D. = 5.90) กลุมชีววิทยามีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาอีก ( X =33.13,  
S.D. = 3.95) คะแนนเฉลี่ยของทั้งสามกลุมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 32.10, S.D. = 5.16) และ
กลุมเคมี1 มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( X = 29.74, S.D. = 5.46) และตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยรวม  
2) นักศึกษามีทักษะการเรียนรูระดับดีมากเปนรอยละ 61.73 ของนักศึกษาทั้งหมด และนักศึกษาที่มี
ทักษะการเรียนรูระดับดี, ปานกลาง, ตํ่าและไมมี เปนรอยละ 28.40, 6.17, 1.23, 2.47 ตามลําดับ 
โดยที่การเปลี่ยนแปลงน้ันคอยๆ พัฒนาการข้ึนเปนลําดับตามจํานวนครั้งที่เขาเรียน และมีพัฒนาการ
ไปในทิศทางเดียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
คําสําคัญ: การถอดบทเรียน, พัฒนาหลักสูตร, ทักษะการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: dusdeearpa@gmail.com 
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The Result of‘Lesson Learned’ to learning skills of Undergraduate 
Students, Faculty of Education Lampang Rajabhat University. 
 

Dusdee Seetalavarang1 

 
Abstract 

The objectives of this research were(1) to compare learning achievement 
before and after learning; and (2) to study the learning skills development of 
undergraduate students at Faculty of Education, Lampang Rajabhat University. The 
population was 81 undergraduate students in 4 groups who registered for the 
Curriculum Development course in the second semester of 2559 academic year. 
These 4 sample groups were selected by using Purposive sampling. They were 21 
students from group General Science, 23 students from group Biology, 19 students 
from group Chemistry1 and 18 students from group Chemistry 2. The instruments 
used were (1) questions for After Action Review; (2) Learning activities;  
(3) Achievement Test; and (4) Learning Log. Data were analyzed by using statistical 
tools; Mean, Standard deviation and Percentage. 

The results of this study were (1) for the students’ achievement, post-test 
scores were higher than pre-test scores. Group has the most average scores, in 
contrast, group Chemistry1 has the lowest scores; (2) The students’ learning skills 
was on the best level, 61.73 % . The students’ achievement and learning skills were 
developed correspondingly according to the times they attended the class.  

 
Keyword: After Action Review, curriculum Development, Learning skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1Curriculum & Instruction. Faculty of education Lampang Rajabhat University. E-mail: dusdeearpa@gmail.com 
  

210

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

211 
 

1. บทนํา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกาํเนิดในประเทศไทย สอดคลองกับภูมิสังคมของคนไทย 

และปรากฏเปนแนวทางในการพัฒนาของประเทศไทยในทุกภาคสวนมาต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 9 (โครงการพระราชดําริ, 2557)จวบจนปจจุบัน ปรัชญาน้ีมีหลักการสําคัญที่
สัมพันธกันสามประการ ไดแก การมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ และความมีเหตุผล โดยอาศัย
เงื่อนไขสองประการในการปฏิบัติตามหลักการใหสําเร็จไดผลดี ไดแก การมีความรูและการมีคุณธรรม
ที่เหมาะสมแกสภาพการณที่ปฏิบัติน้ันๆ ตามแผนพัฒนาฯ ดังกลาว สถานศึกษาทุกสังกัดก็พึงจัด
หลักสูตรและการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมี
กระบวนการที่อิงอาศัยปรัชญาในการกําหนดองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน นักศึกษาที่
เรียนรายวิชาพัฒนาหลักสูตรจึงนาจะไดฝกพัฒนาหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก็เปนที่หวังไดวา ครุศาสตรบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาก็จะเปนผูที่สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนรูไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมไทยตอไป การพัฒนาหลักสูตรมีธรรมชาติที่เปนกระบวนการที่
ตองเรียนรูจากการกระทํา มิใชการเรียนทฤษฎีที่มีผูเสนอไวในตํารา ผูที่ตอบขอสอบไดก็มิไดแสดงวา 
ผูน้ันจะสรางหลักสูตรได และย่ิงประกันไมไดวาจะสามารถสรางหลักสูตรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ผูเรียนจึงควรจะไดมีประสบการณตรงในการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะการแกโจทยปญหาแลวไป
ปฏิบัติการสรางหลักสูตร ใชหลักสูตรและประเมินหลักสูตร 

การถอดบทเรียนเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงในการจัดการความรู การจัดการความรูเปนวงจรไมรู
จบ เปนการใชงานและความรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาทั้งตนเองและผูอื่น (วิจารณ พานิช, 2558) 
การถอดบทเรียนเปนกระบวนการที่อาศัยการทบทวนหรือการสะทอนการเรียนรูทั้งดานกาย 
ความรูสึก และความคิด ที่เรียกวาปญญาฐานกาย ปญญาฐานใจ และปญญาฐานคิด อันสัมพันธกับ
สมองซึ่งมีสามสวนประกอบกัน ไดแก สวนคิด สวนรูสึก และสวนการกระทํา (โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการอบรมและกระบวนการดานจิตตปญญาศึกษา, 2551) สมองทั้งสามสวนน้ีทํางานพรอมๆ 
กัน สัมพันธกัน ผสมผสานเกี่ยวเน่ืองสมดุลกัน การถอดบทเรียนอาจทําไดทั้งกับตนเองและกับผูอื่น 
ผลของการถอดบทเรียนก็คือไดบทเรียน การถอดบทเรียนจึงเปนกิจกรรมการเรียนรูชนิดหน่ึงดวย  
โดยที่มีการดึงความจําที่สะสมไวมาตีความวาเหตุการณน้ีนาสนใจหรือไม มีคุณคาเพียงใด เปนปญหา
หรือไมเปนปญหา เมื่อตีความและสรุปวาอยางไรแลว พฤติกรรมทั้งกาย วาจา และความคิด/ความดําร ิ 
ก็จะเปนไปอยางน้ัน การทบทวนและสะทอนดังกลาวอาศัยคําถามปลายเปด ในการดึงบทเรียน
ความสําเร็จ/ลมเหลวของการเรียนรูที่ผานมาเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรูของตน ทั้ งสวนคิด  
สวนรูสึก และสวนการกระทํา แสดงออกดวยการสะทอนเปนขอเขียนเมื่อเรียนจบแตละสัปดาห 
ความรูกจ็ะหนักแนนและมีความเปนรูปธรรมย่ิงข้ึนตอผูเรียนเอง อีกทั้งยังจะสามารถพัฒนาทักษะ 
การเรียนรูของตนเองไดดวย ย่ิงถาสามารถอานความรูสึกของตนดวยก็จะไดบทเรียนที่ลึกซึ้งข้ึนไปอีก 
ผูเรียนรูจะคอยๆ กาวออกจากความคุนชินไปยังโอกาสแหงการเรียนรูใหม โดยมีกัลยาณมิตรชวย
ประคับประคองโดยจัดเงื่อนไขการเรียนรูใหเปนระบบนิเวศทางการเรียนรอบๆ ตัวผูเรียนและการ
เรียนรูในแตละข้ันตอน สรางโอกาสใหมีการมอง การทําความเขาใจ และการแกปญหาของผูเรียนจน
เห็นความสัมพันธเช่ือมโยงเปนขายใยของโลกแหงประสบการณตรงของผูเรียน พนจากการถูก
ครอบงําดวยโลกแหงความรู 
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ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการกระทําหรือปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง ดานรางกาย 
สติปญญาและสังคม ที่เกิดจากการฝกฝนหรือการกระทําบอยๆ สวนการเรียนรูน้ัน หมายถึง เขาใจ
ความหมายของสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยประสบการณ(ราชบัณฑิตยสถาน, 2553) อาจสังเกตไดจากพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่พึงประสงค ปจจุบันมีการกลาวถึงทักษะที่จําเปนในการเรียนรูและดํารงชีวิต
มากมายหลายทฤษฎี แตไมวาจะเปนทักษะใด ยอมอาศัยทักษะพื้นฐานที่มนุษยใชในการทําความเขาใจ
และติดตอสื่อสารระหวางโลกภายนอกและโลกภายในตนอยูสองกลุม กลุมแรกเปนกลุมนําเขา เชน 
การฟง การฟงอยางลึกซึ้ง การทําความเขาใจ กลุมหลังเปนกลุมสงออก ไดแก ทักษะการสะทอน  
เลาเรื่อง นอกจากจะเปนการสื่อสารไปยังผูอื่นแลวทักษะกลุมหลังก็ยังเปนการประเมินการเรียนรูของ
ตนไดอีกทางหน่ึง ผูที่สามารถใชทักษะเหลาน้ีกับตนเองก็จะสามารถถอดบทเรียน ดวยการสะทอน
ผานเรื่องเลาในกลุมหรือเขียนเปนขอความ จากน้ันมาสนทนากลุม ทําเชนน้ีเปนวงจรตอเน่ือง โดยมี
ผูสอนชวยเสริมเติมตอการเรียนรูน้ันๆ ใหสมดุลข้ึน และหากวาผูเรียนมีทักษะการเรียนรูก็ยอมจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดวย 

จากปญหาและความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา เมื่อนักศึกษาเรียนรูบทเรียน 
การพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว หากมีการถอดบทเรียนหลังการทํา
กิจกรรม โดยสะทอนวาตนเรียนรูไดอะไร และเรียนรูไดอยางไร และบันทึกการเรียนรูไวในรูปเอกสาร
จากน้ันก็นําบทเรียนที่ไดกลับมาเรียนรูดวยการสนทนากลุมในช้ันเรียนของสัปดาหถัดไปโดยดําเนินการ
เชนน้ีเปนวงจรการเรียนรูทั้งสิ้นสิบครั้งในสิบสัปดาหแลวทักษะการเรียนรูของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีรายวิชาพัฒนาหลักสูตรที่ผูวิจัยรับผิดชอบจะมีทักษาการเรียนรูอยางไร  

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนดวยการ

ถอดบทเรียนหลังฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
2. เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในชวงระยะเวลาเรียนสิบครั้งในสิบสัปดาห 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา:  การพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน:  การถอดบทเรียน 
       ตัวแปรตาม: ทักษะการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการ 
             พัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตดานประชากร:  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที ่2 
       ปการศึกษา 2559 จํานวน 4 กลุมเรียน รวม 81 คน 
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4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการทบทวนหรือการสะทอนการเรียนรู โดยอาศัยคําถาม

กระตุน ที่เปนคําถามปลายเปด ในการดึงบทเรียนความสําเร็จ/ลมเหลวของการเรียนรูที่ผานมาเพื่อใช
ในการพัฒนาการเรียนรูของตน 

ทักษะการเรียนรู หมายถึงความสามารถในการอานและจัดการวิธีเรียนรูของตน ที่ไดจากการ
วิเคราะหบทเรียนความสําเร็จ/ลมเหลวของการเรียนรูที่ผานมาของตน แสดงดวยความสามารถ
ดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่สะทอนออกมาในการถอดบทเรียนตามลําดับเวลา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แสดงดวยคะแนนจากการทดสอบ 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 

การถอด
บทเรียน

ดวยคําถาม
กระตุน

การทํางาน
ของ
สมอง

สามสวน 

การพัฒนา
หลักสูตร 

ตาม

ปรัชญา

ของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ในการ

พัฒนาหลักสูตร

ตาม

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะการเรียนรู 
 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 การวิจัยน้ี เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยใชแบบแผนการวิจัยกอนการ 
ทดลอง(Pre Experimental Design) กับกลุมเปาหมาย จํานวน 81 คน ที่เลือกอยางเจาะจง 

ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร กับผูวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 จําแนกเปน 4 กลุมเรียน ไดแก กลุม วิทยาศาสตรทั่วไปจํานวน 21คน กลุม ชีววิทยาจํานวน  
23 คน กลุม เคม1ีจํานวน 19 คน กลุม เคม ี2 จํานวน 18 คน 

6.2 เครื่องมือในการวิจัยการวิจัยน้ีใชเครื่องมือ 2 ประเภท ไดแก เครื่องมือในการวิจัยและ
เครื่องมือในการเก็บขอมูลผลการวิจัย 

 1. เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 
   1.1 แนวคําถามในการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาการทํางานของสมองสวนคิด สวนรูสึก 

และสวนการกระทํา 
   1.2 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อรองรับการถอดบทเรียน มีลักษณะเปนวงจรการเรียนรู 

แตละวงจรมี 5 ข้ันตอน ประกอบดวย การรับความรูในการพัฒนาหลักสูตรโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากผูสอน แลวฝกปฏิบัติ แลวบันทึกการเรียนรูไว แลวสนทนากลุม แลวบันทึก 
การเรียนรูใหมเปนข้ันสุดทายของวงจร 
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 2. เครื่องมือในการเก็บขอมูลผลการวิจัยมี 2 ชุด 
   2.1 แบบบันทึกการเรียนรูความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนที่เกิดข้ึน 
   2.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการพัฒนาหลักสูตรแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 

จํานวน 50 ขอ 
  
6.3 วิธีดําเนินการ 
การวิจัยน้ีมีรูปแบบการทดลองและเก็บขอมูล ตอไปน้ี 
E Opre X1O1 X2 O2 … X10 O10 Opost 
โดยที่ E = กลุมเปาหมายของการวิจัย 
X1- X10 = การถอดบทเรียนครั้งที่ 1-10 
Opre = การทดสอบกอนเรียน 
Opost = การทดสอบหลังเรียน 
O1= O10 = การวัดทักษะการเรียนรูครั้งที่ 1-10 
  

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลจําแนกเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมการทดลองประกอบดวย เตรียมตัวผูวิจัย เตรียมเครื่องมือ เตรียม

สถานท่ี 
ขั้นตอนท่ี 2 ทําการทดลองตามเวลาในตารางเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เปนลําดับ ดังน้ี 
1) ผูวิจัยแจงแกผูเกี่ยวของและนักศึกษากลุมเปาหมายเกี่ยวกับการวิจยัและการเก็บขอมูล 
2) ทดสอบกอนเรียนในสัปดาหแรกของการเรียน ดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ  
3) ทําความเขาใจกับกลุมเปาหมายถึงแผนการทดลองและการเก็บขอมูล ประกอบดวย 
 - กิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตรจัดในช้ันเรียนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง  

และมอบหมายฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร แลวใหถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ และบันทึกสะทอน
การเรียนรูไวในรูปเอกสารในช่ัวโมงศึกษาดวยตนเองสัปดาหละ 6 ช่ัวโมงจากน้ันก็นําบทเรียนที่ได
กลับมาเรียนรูดวยการสนทนากลุมในช้ันเรียนของสัปดาหถัดไป  

 - ในการมอบหมายใหสะทอนหรือถอดบทเรียนดังกลาวขางตนไดอธิบายกอนวาวิชาชีพ
ครูน้ันทํางานพัฒนาความรูสึกนึกคิดอันเปนสภาพภายในของบุคคล ผูที่จะเปนครูควรจะสามารถอาน
ตนเองออก โดยอาศัยแนวคําถาม4 ประการตามลําดับ ไดแก สัปดาหน้ีเรียนรูอะไร จากการเรียนรูน้ัน
ไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับตนเอง จากการเรียนรูตนเองน้ันรูสึกอยางไรกับตนเอง และเมื่อเรียนรูดังน้ีแลว
จะจัดการกับตนเองอยางไรตอไป 

4) ดําเนินการทดลองและเก็บบันทึกการเรียนรู  
5) ทดสอบหลังเรียนในสัปดาหสุดทายของการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ  
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การตรวจและวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยตรวจผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนฯ ขอที่ตอบถูก คิดเปน 1 คะแนนแลววิเคราะหดวยมัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การตรวจและวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
ทักษะการเรียนรูจากการถอดบทเรียนการสะทอนการเรียนรูทั้งสิ้น 10 ครั้ง แลววิเคราะหทักษะ 
การเรียนรู ที่ปรากฏในบันทึกการเรยีนรูตามลําดับเวลาต้ังแตครั้งที่ 1-10 ซึ่งสามารถวิเคราะหไดตอไป
ถึงการฟง การทําความเขาใจอีกดวยจากน้ันใชขอมูลครั้งที่ 10 วิเคราะหดวยคารอยละ กําหนดตัวบงช้ี
ทักษะการเรียนรู ดังน้ี 

 
ลักษณะท่ีพบจากการถอดบทเรียน ระดับของทักษะการเรียน 
ตอบไมตรงคําถาม ไมมีทักษะ คือ ไมเขาใจความ 
ตอบตรงคําถามแตคําตอบไมแสดงการเรียนรู  

มีทักษะระดับตํ่า คือ เขาใจความแตยังไมมี
การเรียนรู 

ตอบตรงคําถามแตตอบแตเน้ือหาของผูสอน 
ตอบตรงคําถามแตตอบเรื่องของผูอื่น สิ่งอื่น 
ตอบตรงคําถามตอบโดยเปรียบเทียบวาตนเอง
เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

มีทักษะระดับกลาง เขาใจความและระบุ
การเรียนรูของตนได 

ตอบตรงคําถาม ระบุการเรียนรูของตน มีคําที่
แสดงความพอใจตนเอง มองเห็นตัวตนของตน 

มีทักษะระดับดี เขาใจความ ระบุการเรียนรู
และเรียนรูความรูสึกของตนได 

ตอบตรงคําถามตอบแสดงพฤติกรรมที่จัดการ
เวลา/กิจกรรมของตนได 

มีทักษะระดับดีมาก เขาใจความ ระบกุาร
เรียนรูไดทั้งภายนอกภายในตน และระบุ
กิจกรรมจัดการตนเองไดตอเน่ืองกัน 

 
 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา  

จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผูวิจัยนําคะแนนเฉลี่ยมาใชในการเปรียบเทียบ โดยคํานวณเฉพาะ
คะแนนของนักศึกษาที่เปนไปตามเงื่อนไข คือ เขารวมกิจกรรมในช้ันครบตามกําหนด บันทึก 
การเรียนรูได 10 ครั้ง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา จํานวนนักศึกษาที่เปนไปตามเงื่อนไขขางตนมี  
81 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน ( X  = 32.10) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
กอนเรียน ( X = 8.67) เมื่อพิจารณาคะแนนสูงสุดตํ่าสุดพบวา คะแนนสูงสุด/ตํ่าสุดของการทดสอบ
หลังเรียน ( X =46/22) สูงกวาคะแนนสูงสุด/ตํ่าสุดจากการทดสอบกอนเรียน(10/0) โดยที่มี 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปลี่ยนแปลงไปจาก 2.57 เปน 5.16 ดังแสดงในตารางที่ 1 ตอไปน้ี 
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ตาราง 1 ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 
 
  

N 
คะแนน  

S.D. เต็ม สูงสุด ตํ่าสุด X  
กอนเรียน 81 50 10 0 8.67 2.57 
หลังเรียน 81 50 46 22 32.10 5.16 
 

เมื่อพิจารณาลงรายกลุมยอย พบวา คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุม
วิทยาศาสตรทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 33.67) กลุมเคมี2มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา  
( X = 31.44) กลุมชีววิทยามีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาอีก ( X =33.13) คะแนนเฉลี่ยของทั้งสามกลุม 
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 32.10) และกลุม เคมี1มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด ( X = 29.74) และ 
ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยรวม ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอไปน้ี 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา 

 
กลุมเรียน (n) X  S.D. 
กลุม วิทยาศาสตรท่ัวไป 21 33.67 4.43 
กลุม ชีววิทยา 23 33.13 3.95 
กลุม เคมี1 19 29.74 5.46 
กลุม เคมี2 18 31.44 5.90 
รวม 81 32.10 5.16 

 
2. ทักษะการเรียนรู จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยนําคารอยละมาใชในการบรรยาย

การเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยคํานวณเฉพาะความถ่ีของลักษณะที่พบจากการ
ถอดบทเรียนของนักศึกษาที่เปนไปตามเงื่อนไข คือ เขารวมกิจกรรมในช้ันครบตามกําหนด บันทึกการ
เรียนรูได 10 ครั้ง ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ในการบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 1 จํานวนนักศึกษา 
ที่ไมมีทักษะการเรียนรูเปนรอยละ 100ของนักศึกษาทั้งหมด ในการบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 10มี
นักศึกษาที่มีทักษะการเรียนรูระดับดีมากคือ สะทอนเขาเรื่องไดใจความ ระบุการเรียนรูไดทั้งภายนอก
ภายในตน และระบุกิจกรรมจัดการตนเองไดตอเน่ืองกัน รอยละ 61.73 นักศึกษาที่มีทักษะการเรียนรู
ระดับดี คือ เขาใจความ ระบุการเรียนรูและเรียนรูความรูสึกของตนไดสะทอนดวยคําที่แสดงความ
พอใจตนเอง มองเห็นตัวตนของตน รอยละ 28.40 นักศึกษาที่มีทักษะการเรียนรูระดับกลาง คือ  
เขาใจความและระบุการเรียนรูของตนไดตอบตรงคําถามแตยังมุงที่เน้ือหา สะทอนไมเขาเรื่อง แต
เปรียบเทียบไดคราวๆวาตนเองเปลี่ยนแปลงจากเดิม รอยละ 6.17 นักศึกษาที่มีทักษะการเรียนรู 
ระดับตํ่า คือ เขาใจความแตยังไมมีการเรียนรู ตอบไมตรงคําถาม รอยละ 1.23 นักศึกษาที่ไมมีทักษะ 
การเรียนรู คือ ตอบไมตรงคําถามไมเขาใจความ รอยละ 2.47 ดังแสดงในตารางที่ 3 ตอไปน้ี 
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ตาราง 3 ทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
 

  
(n) 

ไมม ี มี/ตํ่า มี/กลาง มี/ดี มี/ดีมาก 
f % f % f % f % f % 

ครั้งท่ี 1 81 81 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
ครั้งท่ี 10 81 2 2.47 1 1.23 5 6.17 23 28.40 50 61.73 

 
นอกจากน้ี ยังมีรายละเอียดของการสะทอนทักษะการเรียนรู กลาวคือ ในครั้งแรกนักศึกษา

ทั้ง 81 คน บันทึกการถอดบทเรียนแบบตอบคําถามเอาคะแนน ไมมีคําใดในขอเขียนที่บงบอกวามี
ทักษะการเรียนรู ทั้งการฟงแลวเขาใจ การอานเรื่องราวหรือเหตุการณแลวเขาใจ การสะทอน  
การเลาเรื่อง นักศึกษาเขียนตอบเปนขอๆ ขอละครึ่งบรรทัด คนที่เขียนยาวที่สุดก็ไมเกินสามบรรทัด 
ตอคําถามที่วาเรียนรูอะไร ก็ตอบหัวขอที่ไดเรียน ตอคําถามที่วา เรียนรูอะไรเกี่ยวกับตนเอง ก็ตอบวา 
ตนเองรูการพัฒนาหลักสตูร ซึ่งก็คือหัวขอที่ซ้ํากับขอแรก ตอคําถามที่วา รูสึกอยางไรกับตนเอง ก็ตอบ
วารูสึกวาไดรูเรื่องการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนคําตอบที่ไมไดมีการสะทอนความรูสึก ตอคําถาม 
ขอสุดทายที่วา จะจัดการกับตนเองอยางไรตอไป ก็ตอบวาจะขยัน ต้ังใจเรียน ซึ่งเปนคําตอบทั่วๆ ไป 
ไมไดแสดงวาผานการกลัน่กรองการเรียนรูของตน ในครั้งที่ 10 พบวานักศึกษามีทักษะการเรียนรูดัง
ตารางขางตน ทั้งน้ี มีการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเรียนรูตามลําดับเวลากลาวคือ ในครั้งที่ 4-5 
นักศึกษาสวนใหญยังคงตอบเชนเดิม เริ่มมีบางคนตอบตรงคําถามซึ่งแสดงวาเขาใจคําถาม แตคําตอบ
ยังไมสะทอนทักษะการเรียนอื่นๆในครั้งที่ 8-9 นักศึกษาสวนใหญเริ่มตอบตรงคําถามและตอบขอแรก
ได เริ่มมีบางคนการกลั่นกรองการเรียนรูของตน สามารถแยกไดวาสัปดาหน้ีเรียนรู เชน ไดวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานของผูเรียน(กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร) ระบุไดอีกวาจากการเรียนรูน้ันตนไดเรียนรู
วาตนเองในฐานะผูเรียนมีขอมูลพื้นฐานอะไรบางหากจะพัฒนาหลักสูตรสําหรับตนเอง มีนักศึกษาอีก
จํานวนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นวาอานความรูสึกของตนเองได คือสามารถมองเห็นความรูสึกของตนเอง
ขณะทํากิจกรรมในช้ันและขณะทํากิจกรรมที่มอบหมาย ตอบตรงคําถาม ซึ่งแสดงวาเขาใจคําถาม 
และมีบางคนเปลี่ยนจากการเขียนตอบเปนขอๆ มาเปนการเรียบเรียงความรูสึกนึกคิดในลักษณะ 
เลาเรื่อง ในประเด็นการจัดการกับตนเองน้ัน แมนักศึกษาสวนใหญจะระบุเปนคําใหญๆ แตก็มีอีก
จํานวนหน่ึงที่สามารถระบุไดพฤติกรรมอยางเฉพาะเจาะจงที่ตนจะปฏิบัติ เชน สัปดาหน้ีเรียนรูการ
พัฒนาหลักสูตรการออมเพื่อสรางภูมิคุมกัน เมื่อนําหลักสูตรไปใชและบันทึกพฤติกรรมเปนเวลา 
หน่ึงสัปดาหแลวสรปุวาตนเองทําได เรียนรูวาตนเองมีวินัยมากกวาเดิม สามารถมาเขาเรียนไดทันเวลา 
ไดนําสิ่งที่เรียนรูน้ีไปลดเวลาดูซีรียทําใหทํางานสงทันเวลาทุกวิชา และรูสึกภูมิใจที่ตนเองทําได ไมเคย
นึกวาตนเองจะออมได ตอไปจะนําวินัยที่ไดน้ีไปใชในวิชาอื่นดวย นอกจากน้ียังมีผูเรียนสะทอนวา
สัปดาหแรกๆ ที่ไดรับมอบหมายงานน้ันไมเขาใจคําถามเลยที่แนวคําถาม 4 ขอ และงานการพัฒนา
หลักสูตร ไมทราบวาใหทําอะไรและถามอะไร สัปดาหตอมาก็ยังเปนคําถามเดิมอีก ที่เรียนมาไมเคยมี
คําถามซ้ําแบบน้ี แตตอนน้ีตอบไดแลว และเขาใจแลวดวยวาแมคําถามซ้ํา แตคําตอบเปลี่ยนไปตาม
เหตุการณที่เกิดข้ึน สัปดาหแรกๆ อึดอัดมาก ตอบไมถูก แตตอนน้ีไมอึดอัด และมีเรื่องราวที่จะเลา ไมตอง
ตอบคําถามอีกพออานที่เขียนในแตละสัปดาหก็เห็นวาตนเองเปลี่ยนแปลงไปอยางไมอยากจะเช่ือ 
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เมื่อพิจารณาลงรายกลุมยอย พบวาในการบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 10 นักศึกษาที่มีทักษะ 
การเรียนรูระดับดีมาก กลุมชีววิทยา มีจํานวนมากที่สุด (f=20) รองลงมาไดแก กลุมวิทยาศาสตร
ทั่วไป (f=13) รองลงมาอีกไดแกกลุมเคมี 1 (f=11) สวนกลุมเคมี 2 มีจํานวนนอยที่สุด (f=6)  
มีสองกลุมที่ไมมีนักศึกษาที่ไมมีทักษะการเรียนรู ไดแก กลุมวิทยาศาสตรทั่วไปและกลุมเคมี 2 (f=0) 
สวนอีกสองกลุมยังเหลือนักศึกษาที่ไมมีทักษะการเรียนรู ไดแก กลุมชีววิทยาและกลุมเคมี1 (f=1)  
ดังแสดงในตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4 ทักษะการเรียนรูของนักศึกษา จําแนกตามกลุมเรียน 
 

 
กลุมเรียน 

 
(n) 

 
ไมม ี

มี 
ตํ่า กลาง ดี ดีมาก 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 21 0 0 0 8 13 
ชีววิทยา 23 1 0 0 2 20 

เคมี1 19 1 0 1 6 11 
เคมี2 18 0 1 4 7 6 
รวม 81 2 1 5 23 50 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
1. การที่ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามี

คะแนนการทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนน้ัน สอดคลองกับการวิจัยกึ่งทดลอง (วัลยา  
ตูพานิช; อุบล ศรุตธนาเจรญิและ สมใจ วินิจกุล, 2558) ที่พบวานักศึกษาพยาบาลกลุมทดลองที่ไดรับ
การใชกระบวนการเรียนรูจากการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) กลุมละ 48 คน  
หลังการปฏิบัติในการฝกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลในการปฏิบติังานการวินิจฉัยชุมชน การดูแลสุขภาพที่บาน
และงานอนามัยโรงเรียนสูงกวากลุมที่ไมไดเรียนรูจากการถอดบทเรียน ทั้งน้ี เปนไปตามทิศทางของ
กิจกรรมการเรียนที่เปนวงจรการเรียนรูที่เปดการเรียนรูของสมองทุกสวน เริ่มจากการรับความรูจาก
ผูสอน แลวฝกปฏิบัติ แลวก็ทบทวนการเรียนรูที่เปนสภาพภายในของผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนทําภาระ
งานการเรียนอยางรูตัว เมื่อรูตัวก็จัดการตนเองได จากน้ันมีการนําประสบการณการเรียนรูในสัปดาห
กอนมาสนทนากลุมอีกดวย การสนทนากลุมก็เปนการถอดบทเรียนอีกครั้งหน่ึงโดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูไปพรอมกัน กลาวคือมีการตรวจสอบบทเรียนของตนที่ไดมา ทําใหในช้ันเรียนมีการเรียนรูเปน
ประสบการณตรง(tacit)ที่เปนผลจากการทํากิจกรรมการเรียนของตัวบุคคลแตละคน และผลการ
เรียนรูที่ไดรับจากกลุม ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา การสนทนากลุมมีการเปลี่ยนคุณภาพจากการทํากิจกรรม
ตามที่ไดรับมอบหมายมาเปนกลุมที่มีความสนใจเฉพาะ(Focus Group) ในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดทําใหการฝกพัฒนาหลักสูตรมีบรรยากาศสอดคลองกับภูมิสังคมของ
ผูเรียน หลักสูตรที่นักศึกษาฝกพัฒนาข้ึนจึงไมแปลกแยกจากตัวผูพัฒนา เมื่อนําหลักสูตรไปทดลองใช 
ก็ไมแปลกแยกจากบริบท ทําใหสามารถถอดบทเรียนไดงายข้ึนดวย เมื่อเขาใจสิ่งที่เรียนและเขาใจ 
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การเรียนของตน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน จากน้ันก็ข้ึนวงจรถัดไป เปนวงจรแหงการ
เรียนรูตอเน่ืองกันมีความกวางและลกึเพิ่มข้ึนตามลําดับน่ันเอง สวนที่พบในรายกลุมยอยของนักศึกษา
ทั้งสี่กลุมวา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาครึ่งหน่ึงของคะแนนเต็ม(คะแนนเต็ม=50) แตมีคะแนน
เฉลี่ยไมเทากันในแตละกลุมน้ัน อาจจะเปนพัฒนาการที่ไมเทากันในหวงเวลาหน่ึง หากมีชวงเวลาที่
ยาวพอก็อาจจะมีพัฒนาการใกลเคียงกัน 

2. การที่ทักษะการเรียนรูของนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูครั้งที่ 1 ที่มี
นักศึกษาทั้ง 81 คน ไมมีทักษะการเรียนรูน้ัน อาจเปนเพราะปจจุบันการจัดการเรียนรูสวนใหญมุงไป
ที่ความสามารถในการใชเหตุผลทางความคิด ประกอบกับวัฒนธรรมการเรียนที่มุงเรียนเพื่อสอบ  
ทําใหผูเรียนคุนชินกับโลกแหงความรูและปดการเรยีนรู ไหลไปกับกระแสที่ใหนํ้าหนักกบัการเรียนจาก
ตํารา มิไดอานคําถามในฐานะเครื่องกระตุนการเรียนรู แตหลังการเรียนรูครั้งที่ 10 ไดมีนักศึกษาที่มี
ทักษะการเรียนรูระดับดีและดีมากเปนรอยละ 28.40 และ 61.73 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก แนวคําถามในการ
ถอดบทเรียนไดออกแบบใหมีสวนคิด สวนรูสึก และสวนการกระทําสัมพันธกัน สอดคลองกับการ
ทํางานของสมองของมนุษย ผลของการทบทวนตามแนวคําถามดังกลาวไดทําใหนักศึกษาต่ืนรูในสิ่งที่
เรียนและกระบวนการเรียนของตน ทําใหจัดการตนเองได ประกอบกับการไดถอดบทเรียนซ้ําๆ กันถึง 
10 ครั้ง ตอเน่ืองกันในจังหวะเวลาเทากัน (7วัน) ทําใหเกิดทักษะการเรียนรู ดังคํากลาวของ วรางคณา 
จันทรคง (2557) การถอดบทเรียนเปนกระบวนการดึงเอาความรูจากการทํางานออกมาใชเปนทุนใน
การทํางานเพื่อยกระดับใหดีย่ิงข้ึน เปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวคน ออกมาเปนบทเรียน อันนํามา
ซึ่งการปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพย่ิงข้ึน แตวิจัยน้ียังมี 
ความแตกตางกันในแตละกลุมยอย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากพัฒนาการที่ไมเทากันในหวงเวลาหน่ึง หากมี
ชวงเวลาที่ยาวพออาจจะมีพัฒนาการใกลเคียงกัน สวนนักศึกษาที่เหลืออีกรอยละ 2.47 ที่พบวา  
ไมมีทักษะการเรียนรูน้ัน อาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุเดียวกัน คือ เวลาหน่ึงภาคเรียนยังไมเพียงพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคุนชินทางการเรียนของนักศึกษาดังกลาว 

3. ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูน้ี นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่ 10 ดังที่ไดกลาว
แลวขางตน ยังมีพัฒนาการที่สะทอนใหเห็นทักษะการเรียนรูที่การเปลี่ยนแปลงตามลําดับ  
อาจเน่ืองมาจากขณะที่ทํางานน้ันสมองเรียนรูและสะสมความรูไปดวย และสามารถเรียนรูวิธีเรียน 
สงผลใหคําถามซ้ําๆ น้ันกระตุนการเรียนรูข้ึนทีละเลก็ละนอยและสะสมเพิ่มพูนข้ึนตลอดเวลาในการใช
ชีวิตของมนุษย แตเร็วชาไมเทากัน กลาวไดวาในแตละกิจกรรมในชีวิตของมนุษยลวนแตเปน 
การทํางานของสมองทั้งสามสวนผสมผสานเกี่ยวเน่ืองสมดุลกัน โดยการปฏิบัติเหลาน้ันมีการกําหนด
สิ่งที่จะปฏิบัติตลอดจนกาลเทศะ ผูเรียนสามารถกาวดวยตนเองออกจากความคุนชินเดิมเขาสูโลกแหง
ประสบการณตรงเปนการเรียนรูที่ความสมัพันธกับบรบิทเปนระบบนิเวศรอบตัวผูเรียนที่ความสัมพันธ
ยึดโยงอยางเปนขายใย ทั้งน้ีมีขอสังเกตวา นักศึกษาที่ถอดบทเรียนไดจะต้ังใจฝกปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายและมีตนทุนมาใชในการสนทนากลุม กลุมเรียนที่มีนักศึกษาดังกลาวมากพอจะมีพื้นที่ 
แหงการเรียนรูและมีบรรยากาศในช้ันเรียนดี เชน นักศึกษาไมกลัวตอบผิด นักศึกษามีการฟงที่ลึกซึ้ง 
มีการสะทอนวาเห็นเพื่อนต้ังใจฟงแลวมีกําลังใจ กลุมเรียนดังกลาวน้ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยสูงกวากลุมที่ไมมีคุณลักษณะน้ี 

219

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

220 
 

การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการในสภาพจริง โดยจัดกิจกรรมการเรียนเปนวงจรการเรียนรู เปดพื้นที่
การเรียนรูของสมองทุกสวน เปนการจัดแจงสภาพภายในของผูเรียน อันทําใหผูเรียนมีความรูตัวและ
จัดการตนเองดานการเรียน ทําใหในช้ันเรียนมีการเรียนรูเปนประสบการณตรง(tacit)ที่เปนผลจาก
การทํากิจกรรมการเรียนของบุคคล นักศึกษาไดใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการฝกพัฒนา
หลักสูตรอยางสอดคลองกับสภาพสังคมของตนเอง จึงทําใหผูเรียนมีทักษะทางการเรียนที่พัฒนาข้ึน
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน จึงควรนําการผลวิจัยไปใชดําเนินการ ดังน้ี 

1. ควรใชการถอดบทเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาโดยจัดเปนกิจกรรม
คูขนานไปกับการจัดการเรียนรูรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะรายวิชาที่เปนกระบวนการ 

2.ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
อยางนอย 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1) ศึกษาผลของการถอดบทเรียนในลักษณะกิจกรรมที่ผสมผสานไปกับกิจกรรม 
การเรียนรูใหเปนวงจรการเรียนรู ในรายวิชาตางๆ 

 2) ศึกษาหวงเวลาที่เหมาะสมในการถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
 3) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะในแตละครั้งของการถอดบทเรียน 
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ผลของการใชกิจกรรมมุงปฏบิัตติอการนําเสนอผลงานดวยการพดูของนกัศกึษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
บุษราคัม อินทสุก1

 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่อง ผลของการใชกิจกรรมมุงปฏิบัติตอการนําเสนอผลงานดวยการพูดของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติตอการนําเสนอ
ผลงานของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานในรูปแบบเฉพาะของนักศึกษาในสาระ
ของการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 4 จํานวน 39 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย1) การจัดการเรียนการสอนดวย
กิจกรรมมุงปฏิบัติในหัวขอ “ตํานานรักลานนา” มีระยะเวลา 9 คาบ 2) แบบประเมินทักษะการพูด
เพื่อการนําเสนอผลงานเมื่อเปรียบเทียบผลการนําเสนอดวยการพูดของนักศึกษาในชวงรายงาน 
การปฏิบัติภาระงานของข้ันวงจรภาระงานกับผลการนําเสนอกับกิจกรรมมุงปฏิบัติในชวงปฎิบัติทาง
ภาษาในข้ันศึกษาภาษา ประเมินโดยผูสอนและผูเรียนประเมินการเรยีนรูที่ไดรับดวยตนเอง 

ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) ผลการประเมินการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอผลงานดวย
กิจกรรมมุงปฏิบัติของนักศึกษาทั้ง 4 กลุม มีคะแนนเพิ่มข้ึนเปนระดับดีมาก 2) การประเมินตนเอง
ของผูเรียนพบวา นักศึกษาไดรับดานความรูและความเขาใจ ในประเด็นการเลือกใชคําและโครงสราง

ประโยคที่เหมาะสมในระดับมาก (𝑥=3.76) นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหา  

ในระดับมาก (𝑥=4.02) ความพึงพอใจของตอการเรียนรูดวยการปฏิบัติ อยูในระดับมาก (𝑥=4.12) 

และความพึงพอใจตอภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก (𝑥=3.64)  
 
คําสําคัญ: กิจกรรมมุงปฏิบัติ, ทักษะการพูด, การนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: busaka.buss@gmail.com 
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The Task-based Learning Application to Develop Teacher Students’ 
Speaking for Their Presentation Skills 

 
Busarakham Intasuk1 

 

Abstract 
The purposes of this classroom action research were to invest effects of using 

Task-based Instruction on students’ oral presentation and to develop their oral 
presentation skills in telling a story. The purposive sampling groups selected were 
thirty-nine, fourth year English major students at the Faculty of Education, Lampang 
Rajabhat University in the second semester, 2015 academic year. The instruments for 
this study were a 9-period Task-based instruction focusing on oral presentation under 
the “Lanna Love Story” theme. The data was collected by comparing students’ oral 
presentation scores at the Task cycle stage with their scores at the Language focus 
stage by teachers and the self-assessment was done by students. 

The finding revealed the results as following: 1) Students’ presentation scores 
at the Language focus stage were higher than their scores at the Task cycle stage.  
2) Students’ self-assessment result on gaining knowledge and practice in the word 

selection and appropriate sentence structure usage were high (𝑥=3.76). They learned 
to apply their presentation skills in problem solving in group work which were high 

(𝑥=4.02). Students’ satisfaction level in learning by practicing were high (𝑥=4.12). 

Their satisfaction for the whole learning activity were high (𝑥=3.64). 
 

Keyword: Task-based Learning, speaking skill, oral presentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1English Department, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University. E-mail: busaka.buss@gmail.com 
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1. บทนํา  
การเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติเปนการจดัการเรยีนรูรปูแบบหน่ึงที่สงเสรมิใหผูเรยีนเพิ่มพูน

ความรูจากการใชประสบการณและความรูพื้นฐานทีม่ีในการพัฒนาผูเรยีน เปนการสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูผานการปฏิบัติและการแกปญหาโดยผานการทํากิจกรรมมุงปฏิบัติรวมกัน ดวยการใช
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ (Task) ซึ่งไดรับการออกแบบและวางแผน 
การจัดการเรียนรูอยางมีวัตถุประสงคสําหรับผูเรียนผานการเรียนรูทักษะภาษา การเรียนรูรวมกัน 
และการใชกระบวนการสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดน้ีชวยสนับสนุนใหผูเรียนการ
เรียนรูดวยตนเองจากการสืบคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ
กระบวนการกลุม กระบวนการสืบคน กระบวนการสรางสรรคผลงาน และกระบวนการแกปญหา  
ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งทักษะภาษา ทักษะสังคม และทักษะการเรียนรูในดานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพือ่เตรยีมผูเรยีนไปสูศตวรรษที่ 21 เปนสาระหลกัที่
สําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง แนวคิดน้ี
สอดคลองกับทฤษฎีการสรางสรรคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ที่มุงเนนกระบวนการที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดกระบวนการสรางความรูที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การปฏิบัติงานรวมกันของผูเรียน การสรางความรูและความเขาใจของผูเรียนผานกิจกรรม 
มุงปฏิบัติอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและเกิดองคความรูดวยตนเองอันเปน
หลักการสําคัญในการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ นอกจากน้ี การเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมรวมกันยังชวยใหเกิดบรรยากาศที่ดีทางสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเกิด
การขยายขอบเขตการเรียนรูที่กวางข้ึน ซับซอนข้ึน และหลากหลายข้ึน การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีการสรางสรรคความรูดวยตนเองจึงนําไปสูการเรียนรูดวยการนําตนเอง การแสวงหา
แนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนมีความรับผิดชอบรวมกันตองานที่ไดรับมอบหมาย  
ในขณะเดียวกัน บทบาทของครูเปลี่ยนจากผูสอนเพียงอยางเดียวเปนผูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรู ครูจึงตองเปนที่ปรกึษาที่ดีในการทํางานรวมกับผูเรียน และเปนผูประเมินผลการเรยีนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการประเมินที่หลากหลาย (ทิศนา แขมณี, 2548: 94-96) 

การจัดการเรียนรูภาษาดวยการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ (Task-based Learning Teaching) 
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมผูเรียนเรียนรูภาษาในสภาพแวดลอมที่
เปนธรรมชาติโดยผานการดําเนินกิจกรรมภาระงานที่ผูเรียนปฏิบัติรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เกี่ยวกับการใชภาษาที่เหมาะสมและตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษารวมกัน ซึ่งกระบวนการ
เรียนรูที่กลาวมาน้ีสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยผูเรียนและผูสอนรับรู
ในกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Larsen-Freeman, 2000: 144) การจัดการเรียนรูมุงปฏิบัติดวย
กิจกรรมมุงปฏิบัติเปนรูปแบบหน่ึงของจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งชวยสรางโอกาส
ในการพัฒนาทักษะทางภาษาแกผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูหรือสอดคลองกับสถานการณใน
การใชภาษา แนวคิดในการจัดการประสบการณหรือจัดการความรูน้ีชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูในภาษรวมกับการใชความรูและประสบการณที่ผูเรียนมีอยูเดิมไดดีข้ึน จากการศึกษางานวิจัย
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เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติที่ผานมา พบวามีงานวิจัยสงเสริมทักษะทางภาษา 
ไมมากนักที่สงเสริมกิจกรรมการพูดที่เช่ือมโยงกับสาระทางวัฒนธรรมทองถ่ินภาคเหนือ โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ  

 จากการสังเกตการนําเสนอผลงานดวยการพูดของนักศึกษาในหองเรียนที่ผานมา พบปญหา
ในการนําเสนอดวยการพูดภาษาอังกฤษที่ควรแกไข โดยเฉพาะอยางย่ิงในการนําเสนอดวยการพูดหนา
หองเรียน กลาวคือ นักศึกษารอยละ 60 ขาดความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยาง
เปนธรรมชาติ ไดแก การออกเสียงที่ชัดเจน การใชจังหวะในการพูด การพูดคลอง และนักศึกษาขาด
ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางย่ิง การพูดเกี่ยวกับการนําเสนอ
ผลงานที่ตนเองสืบคนและการพูดนําเสนอผลงานของตนเองอยางมั่นใจ นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู
ทางภาษาที่เช่ือมโยงความรูในวัฒนธรรมทองถ่ินเขากับการใชทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารชวยจัด
บรรยากาศการเรียนรูทางภาษากับเรือ่งราวที่ผูเรียนคุนเคย เปนการสรางความมั่นใจแกผูเรียน และยัง
เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูสาระทางวัฒนธรรม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม 
ไดแก วรรณกรรม เรื่องเลา หรือ ตํานาน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรคในระหวางดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่สําคัญ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดวยกิจกรรม
มุงปฏิบัติที่ใชเน้ือหาเกี่ยวกับการเลาเรื่องในภาคเหนือโดยใชภาษาอังกฤษกับการพัฒนาทักษะการพูด
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีจํานวนไมมากนัก 

ดังน้ัน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรมในภาคเรียนน้ี ผูวิจัยจึงใช
กิจกรรมภาระงานกับการเลาเรื่องที่เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือโดยใชภาษาอังกฤษ อันไดแก 
เรื่องเลา ตํานาน วรรณกรรม หรือ แหลงทองเที่ยวทองถ่ินซึ่งเปนการสรางโอกาสที่ดีแกผูเรียนใน 
การเช่ือมโยงความรูในภาษากับกิจกรรมมุงปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิง การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อ
นําเสนอผลงาน ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวของ ตลอดจนไดรับประสบการณการเรียนรูใหมเพื่อการพัฒนาตนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี  
1.เพื่อศึกษาผลของการใชการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติกับทักษะการนําเสนอผลงานของ

นักศึกษา 
2.เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดเพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้ันวงจรภาระงานเปรียบเทียบกับข้ันศึกษาภาษา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากร 
- ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรบัณฑิต  

ช้ันปที่ 4 จํานวน 73 คน 
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- กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปที่ 4 จํานวน 39 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
- เน้ือหาในการวิจัยเปนการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อนําเสนอผลงานจากการจัดการเรียน

การสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม หัวขอ ตํานานรัก
ลานนา (Lanna Love Story) ใชเวลา 6 คาบรวมกับการปฏิบัติเสริมทายช่ัวโมงในการซักซอมเพื่อ
การนําเสนอผลงาน 3 คาบรวม 9 คาบๆ 60 นาทีโดยใชเวลาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม  

ตัวแปรในการวิจัย ไดแก 
1. ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ โดยเนนทักษะการพูดใน

การนําเสนอผลงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 
4 เดือน โดยเริ่มดําเนินการเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยประเมินจากแบบ
ประเมินทักษะการพูดของนักศึกษา และความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโดยประเมินโดยการใช
แบบประเมินความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การจัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมการสอนโดยการ

มอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติภาระงาน ผานกระบวนการเรียนรูของผูเรียนในการทํากิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนภายในกลุมอยางเปนระบบ โดยเนนการพูดเพื่อการสื่อสารดวยการเลาเรื่องตํานาน
ความรักในทองถ่ิน โดยตํานานเรื่องเลามีหลักฐานทางภูมิศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ  
การสรางสรรคผลงานเกิดจากกระบวนการการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติของผูเรียนใน 
การปฏิบัติภาระงานที่เรียนรูรวมกัน การดําเนินงานเปนระยะเวลา 4 เดือน คือ กุมภาพันธถึงเดือน
พฤษภาคม 2559 

 ทักษะการพูด หมายถึง ทักษะการนําเสนอผลงานดวยการพูดของนักศึกษา โดยการนําเสนอ
ผลงานไดสาระจากการสืบคนรวมกับการอานออกเสียง การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางงาน  
การประเมินทักษะการนําเสนอใชมาตรประมาณคาในการประเมินทักษะการพูดในการนําเสนอของ
นักศึกษา 

 การนําเสนอผลงาน หมายถึง การนําเสนอผลงานดวยการพูดที่นักศึกษารวมกันสรางงาน
จากภาระงานที่ไดรับมอบหมายผานกระบวนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางงานจาก
การฟงและการอาน ไปสูการพูดและการเขียน 

 

  

226

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

227 
 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีไดออกแบบการวิจัยเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
1. กิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ ตามแนวคิดของ Willis (1996) และ Willis & 

Willis (2007) ที่ใหความสําคัญกับปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการสอน และผลลัพธที่ไดจาก
กระบวนการปฏิบัติภาระงาน ดังน้ี 

 
 2. การนําเสนอผลงานที่นักศึกษาสืบคนและสรางสรรครวมกัน โดยพิจารณาความสามารถ 
ในการพูดเพื่อการนําเสนอผลงาน  

3. ดําเนินการทดลองโดยพิจารณากระบวนการนําเขา กระบวนการจัดการเรียนรู และ
ผลลัพธ ตามแนวคิดในการจัดกระบวนการสอน 3 ข้ันตอน หลัก ดังน้ี 1) ข้ันกอนปฏิบัติภาระงาน 
(Pre-task) 2) ข้ันวงจรภาระงาน (Task cycle) ประกอบดวย 2.1) Task (ภาระงาน) 2.2) Planning 
(การวางแผน) 2.3) Report (รายงานผลการปฏิบัติภาระงาน) และ 3) ข้ันศึกษาภาษา (Language 
focus) ประกอบดวย 3.1) Analysis (การวิเคราะหภาษา) 3.2) Practice (การปฏิบัติทางภาษา)  

 

ปจจัยนําเขา 

• เรื่องเลา/
วรรณกรรม/
ตํานานใน
ไทย
ภาคเหนือ 

• ทักษะทาง
ภาษา 

กระบวนการ 

• การสอน
ดวยกิจกรรม
ภาระงาน 

• การ
สรางสรรค
ผลงาน 

ผลลัพธ 

• ทักษะการ
พูด 

• การนําเสนอ
ผลงาน 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย  
6.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ 

และแบบประเมินความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม 
  6.1.1 กิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติ เปนการเรียนรูทางภาษารวมกับสาระ

วัฒนธรรมไทย โดยพิจารณาการนําเสนอเรื่องเลาหรือเรื่องราวความรักที่มีหลักฐานเช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือในหัวขอ ตํานานรักลานนา (Lanna Love Story) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม รวมกับการใชทักษะภาษาอังกฤษในการพูดเพื่อนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ช้ันปที่ 4 ตามกระบวนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม
ภาระงาน ใน 2 หัวขอ โดยใชกรอบการดําเนินกิจกรรมภาระงานของ Willis (1998: 155) ดังน้ี  
1) ข้ันกอนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) 2) ข้ันวงจรภาระงาน (Task cycle) ประกอบดวย 3 กิจกรรม
ยอย โดยศึกษาบทอานเรื่อง ผาว่ิงชู (The Love Story of Pha Wing Choo) เปนบทอานตนแบบ 
ประกอบดวยกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม คือ 2.1) Task (ภาระงาน) 2.2) Planning (การวางแผน) และ
2.3) Report (รายงานผลการปฏิบัติภาระงาน) 3) ข้ันศึกษาภาษา (Language focus) ประกอบดวย 
2 กิจกรรมยอย คือ 3.1) Analysis (การวิเคราะหภาษา) และ 3.2) Practice (การปฏิบัติทางภาษา)  
   สําหรับการประเมินทักษะการพูดใชแบบประเมินทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอผลงาน 
ประกอบดวยประเมินจากแบบประเมินทักษะการพูดของนักศึกษาประเมินโดยผูเรียนตามเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน กําหนดเกณฑผานคือ ความสามารถในการการพูดอยู
ในระดับดี กําหนดเกณฑการผานเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” ข้ึนไป โดยชวงคะแนนในการประเมิน 
ดังน้ี 
 
 

ขั �นก่อนปฏิบติัภาระงาน  

•แนะนําภาระงาน 

•เรียนรู้คําศัพท์ 

ขั �นวงจรภาระงาน 

•ศึกษาบทอ่านเรื�อง ผาวิ�งชู้   

•เรียบเรียงทําความเข้าใจ

บทอ่านต้นแบบและเตรียม

นําเสนอด้วยการเล่าเรื�อง  

•ซกัซ้อมเพื�อการนําเสนอ 

•นกัศึกษานําเสนอด้วยการ

เล่าเรื�องต้นแบบ 

•ผู้สอนให้ข้อมลูย้อนกลบั

เพื�อปรับปรุง 

ขั �นศึกษาภาษา  

•วิเคราะห์รูปแบบของการ

นําเสนอร่วมกับผู้ เรียน 

•การมอบหมายให้สืบค้น

และเรียบเรียงกิจกรรมการ

ปฏิบติัในหวัข้อ ตํานานรัก

ล้านนา  

•ปฏิบติัการเล่าเรื�องจาการ

เรียบเรียงและสืบค้นด้วย

ตนเอง โดยใช้คําศัพท์ 

สํานวน และโครงสร้างเรื�อง

จากเรื�องต้นแบบที�ได้จาก

การวิเคราะห์ภาษาร่วมกัน 
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  ชวงคะแนน     ระดับคุณภาพ   
16-20      ดีมาก 

  11-15      ดี 
6-10      พอใช 

  0-4      ปรับปรุง 
 

 กําหนดเกณฑการประเมินสําหรับการนําเสนอ ดังน้ี 
 1) กลไกเกี่ยวกับการออกเสียง องคประกอบเกณฑการพิจารณา ไดแก ระดับเสียง

เหมาะสม ไมใชเสียงระดับเดียวกันตลอดการนําเสนอ และการออกเสียงชัดเจน 
 2) สีหนาทาทาง ไดแก ใชอวจนภาษาในการสื่อสาร ดวยสีหนา ทาทางที่เหมาะสม 
 3) บุคลิกของตัวละคร องคประกอบเกณฑการพิจารณา ไดแก ใชเสียงในการจําแนก

ความแตกตางของตัวละครอยางเหมาะสม 
 4) การใชพื้นที่เพื่อนําเสนอ องคประกอบเกณฑการพิจารณา ไดแก ใชพื้นที่ในการ

นําเสนออยางเหมาะสม การแสดงออกผอนคลายและแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจ 
 5) ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ องคประกอบเกณฑการพิจารณา ไดแก นําเสนออยาง

ตอเน่ือง และดึงดูดความสนใจจากผูชมตลอดการนําเสนอ 
 นอกจากน้ียังใชการประเมินตนเองโดยผูเรียนซึ่งพิจารณาดานความรูและความเขาใจที่

ไดรับ และดานการนําไปประยุกตใช 
 6.1.2. แบบประเมินความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมโดยใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ 

โดยพิจารณาความพึงพอใจในการเรียนรูดวยการปฏิบัติ การทํางานรวมกันเปนกลุม บทบาทของ
ผูสอนในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม และภาพรวมของ
กิจกรรม 

6.2 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการ ดังน้ี 
 1. แบบประเมินทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอผลงาน ประเมินโดยผูสอน 2 คน และ

ผูเรียนประเมินตนเองโดยพิจารณาดานความรูและความเขาใจที่ไดรับและดานการนําไปประยุกตใช 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม ประเมินโดยผูเรียนหลังจากกิจกรรม

การนําเสนอรายกลุมเสร็จสิ้นแลว 
6.3 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้ง ดังน้ี  
 1. แบบประเมินทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอผลงาน วิเคราะหขอมูลดวยประเมินตาม

เกณฑการประเมินที่กําหนดในแตละประเด็น คะแนนเต็ม 20 คะแนน กําหนดระดับคะแนน 11-15 
คะแนน อยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป ถือวาผานการประเมิน 

 2. แบบประเมินตนเองของผูเรียนหลังกิจกรรมนําเสนอ พิจารณาดานความรูและ 

ความเขาใจที่ไดรับ และดานการนําไปประยุกตใช วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย (𝑥) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย 

(𝑥) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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7. ผลการวิจัย 
ผลของการเรียนรูดวยกิจกรรมมุงปฏิบัติตอการนําเสนอผลงานดวยการพูดของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวขอ ตํานานรักลานนา (Lanna Love Story) เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตและมีผลตอศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนา เชน บทเพลง นิทาน วรรณกรรม นาฏศิลป ฯลฯ 
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี  

1. กิจกรรมมุงปฏิบัติ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ข้ันตอน ไดแก  
1) ข้ันกอนปฏิบัติภาระงาน (Pre-task) ผูสอนแจงผูเรียนถึงวัตถุประสงคการเรียนรู ในหัวขอ

ตํานานรักลานนา ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อประมวลความรูของตนเกี่ยวกับตํานานรัก
ในทองถ่ินของแตละคน และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือเรื่องเลาที่เกี่ยวของกับตํานานรักในทองถ่ิน
ลานนา โดยผูสอนใหคําสําคัญหรือแนวคิดที่สําคัญที่เกี่ยวของกับเน้ือหาในบทเรียน  

2) ข้ันวงจรภาระงาน (Task cycle) ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย คือ Task (ภาระงาน) 
ผูสอนมอบหมายกิจกรรมกลุมใหผูเรียนเรียนรูรวมกันในการศึกษาคําศัพท สํานวน และรูปแบบการ
นําเสนอในบทอานเพื่อใหผูเรียนทําความเขาใจบทอานโดยศึกษาบทอานเรื่อง ผาว่ิงชู (The Love 
Story of Pha Wing Choo) เปนตนแบบ  

ผลการประเมินทักษะการพูดเพื่อการนําเสนอผลงานในข้ันวงจรภาระงานซึ่งประเมิน 
โดยผูสอนในข้ันวงจรภาระงาน ชวงรายงานผลการปฏิบัติภาระงาน (Report) โดยใชเรื่องตนแบบของ
นักศึกษาทั้ง 4 กลุม ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินทักษะการพูดเพ่ือนําเสนองานในขั้นวงจรภาระงาน 
 

ประเด็นในการประเมิน นักศึกษา
กลุมท่ี 1 

นักศึกษา
กลุมท่ี 2 

นักศึกษา
กลุมท่ี 3 

นักศึกษา
กลุมท่ี 4 

คาเฉลี่ย คา
SD 

กลไกเก่ียวกับการออกเสียง  
(ระดับเสยีงเหมาะสม ไมใชเสียง
ระดับเดยีวกันตลอดการนําเสนอ 
และการออกเสียงชัดเจน) 

2 2 3 3 2.5 0.57 

สีหนาทาทาง  
(ใชอวจนภาษาในการสื่อสาร 
ดวยสหีนา ทาทางท่ีเหมาะสม)  

2 3 2 3 2.5 0.57 

บุคลิกของตัวละคร  
(ใชเสียงในการจําแนกความ
แตกตางของตัวละครอยาง
เหมาะสม) 

2 3 3 3 2.75 0.5 

 การใชพ้ืนท่ีเพ่ือนําเสนอ  
(ใชพ้ืนท่ีในการนําเสนออยาง
เหมาะสม การแสดงออกผอนคลาย
และแสดงใหเห็นถงึความม่ันใจ) 

2 2 2 2 2 0 
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ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ  
(นําเสนออยางตอเน่ือง และดึงดดู
ความสนใจจากผูชมตลอดการ
นําเสนอ) 

2 2 2 2 2 0 

รวม 10 12 12 13 11.75 1.64 

 
จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนที่ไดรับจากการประเมินการนําเสนอดวยการพูดของผูเรียน 

ทั้ง 4 กลุม ไดคะแนน 10 คะแนน จํานวน 1 กลุม อยูในเกณฑคุณภาพระดับพอใช คะแนน 12 คะแนน 
จํานวน 1 กลุม อยูในเกณฑดี และคะแนน 13 คะแนน จํานวน 1 กลุม อยูในเกณฑคุณภาพระดับดี 
จากการนําเสนอของผูเรียน ผูสอนใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในประเด็นตอไปน้ี คือ การออกเสียง 
การเนนเสียงหนักเบาของคําและประโยค การเรียบเรียงลําดับเหตุการณ และการประสานงาน
เกี่ยวกับลําดับและบทบาทของสมาชิกในกลุม 

จากน้ัน ทํากิจกรรม Planning (การวางแผน) ผูสอนใหโอกาสผูเรียนในประเมินความเขาใจ
ของผูเรียนดวยการต้ังคําถาม เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนเขาใจกิจกรรมภาระงานและโครงสรางเรื่อง 
นักศึกษาออกแบบการนําเสนอดวยการพูดรวมกันจากเรื่องตนแบบ ผูสอนใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุง
การนําเสนอดวยการเลาเรื่องในระหวางดําเนินกจิกรรมซักซอม และกิจกรรม Report (รายงานผลการ
ปฏิบัติภาระงาน) ผูเรียนนําเสนอเรื่องตนแบบดวยกระบวนการนําเสนอของแตละกลุม ผูสอนประเมิน
และใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการนําเสนอตามเกณฑที่กําหนด หลังจากไดรับขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการนําเสนอเรื่องเลา นักศึกษาใชเวลา 1 สัปดาหในการเตรียมความพรอมและ
นําเสนอผลงานเลาเรื่อง หัวขอ ตํานานรักลานนา กลุมละ 1 เรื่อง จํานวน 4 เรื่อง ประเมินโดยผูสอน 
2 คน  

3) ข้ันศึกษาภาษา (Language focus) ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน 2 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห
ภาษา (Analysis) ผูสอนและผูเรียนรวมกันศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางเรื่องจากเรือ่งตนแบบ 
จากน้ัน ในข้ันปฏิบัติทางภาษา (Practice) ผูเรียนปฏิบัติภาระงานดวยการนําเสนอเรื่อง ตํานานรัก
ลานนา โดยใชคําศัพท สํานวน และโครงสรางเรื่องที่รวมกันสืบคนและเรียบเรียง จากน้ันสรุปเรื่องที่
นําเสนอดวยผังมโนทัศน  

 การนําเสนอผลงานกลุมในข้ันปฏิบติัทางภาษาประเมินโดยอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
2 ทาน โดยใชมาตรประมาณคา 4 ระดับ ตามเกณฑการประเมินที่กําหนด โดยมีคะแนนเต็ม  
20 คะแนน นําคะแนนที่ไดจากอาจารยทั้งสองทานมาหาคาเฉลี่ยโดยมีขอตกลงรวมกันในการให
คะแนนตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด กําหนดเกณฑการผานเกณฑคุณภาพระดับ “ดี” ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินทักษะการพูดเพ่ือนําเสนองานในขั้นปฏิบัติทางภาษา 
 

ประเด็นในการประเมิน นักศึกษา
กลุมที่ 1 

นักศึกษา
กลุมที่ 2 

นักศึกษา
กลุมที่ 3 

นักศึกษา
กลุมที่ 4 

คาเฉล่ีย คาSD 

กลไกเก่ียวกับการออกเสียง  
(ระดับเสยีงเหมาะสม ไมใชเสียงระดับ
เดียวกันตลอดการนําเสนอ และการ
ออกเสียงชดัเจน) 

3.5 4 3 3.5 3.5 0.40 

สีหนาทาทาง  
(ใชอวจนภาษาในการสื่อสารดวย 
สีหนา ทาทางท่ีเหมาะสม)  

3.5 4 3.5 3.5 3.62 0.25 

บุคลิกของตัวละคร  
(ใชเสียงในการจําแนกความแตกตาง
ของตัวละครอยางเหมาะสม) 

3.5 3.5 4 4 3.75 0.28 

 การใชพ้ืนท่ีเพ่ือนําเสนอ  
(ใชพ้ืนท่ีในการนําเสนออยาง
เหมาะสม การแสดงออกผอนคลาย
และแสดงใหเห็นถงึความม่ันใจ) 

2.5 3 3.5 4 3.25 0.64 

ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ  
(นําเสนออยางตอเน่ือง และดึงดดู
ความสนใจจากผูชมตลอดการ
นําเสนอ) 

3.5 4 3.5 4 3.75 0.28 

รวม 16.5 18.5 17.5 19 17.85 1.85 

 
ตารางที่ 2 พบวาการนําเสนอของผูเรียนในข้ันปฏิบัติทางภาษาซึ่งประเมินโดยอาจารย 2 คน

และเฉลี่ยคะแนนเทากันดวยการหารเฉลี่ยคะแนนเต็มกับจาํนวนผูประเมิน พบวานักศึกษาทั้ง 4 กลุม
สามารถพัฒนาการใชภาษาในการนําเสนอของตนเมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติภาระงานโดยใชเรื่อง
ตนแบบเพื่อการนําเสนอในชวงรายงานผลการปฏิบัติในข้ันวงจรภาระงาน (Task Cycle) กับ 
ผลการปฏิบัติภาระงานดวยการนําเสนอในชวงปฏิบัติการทางภาษาในข้ันศึกษาภาษา โดยนักศึกษา
กลุมที่ 1 พัฒนาจากเกณฑคุณภาพระดับพอใชเปนระดับดีมาก กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 
พัฒนาจากเกณฑคุณภาพระดับดีเปนระดับดีมาก อยางไรก็ตาม พบวาการออกเสียงในการนําเสนอ
ครั้งน้ีของนักศึกษาบางคนในกลุมยังไมเปนธรรมชาติ และพบวานักศึกษาบางสวนยังมีปญหาในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางย่ิงเสียงที่เปนปญหา เชน เสียง s, sh, z, ed, และ เสียง d 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรวมกิจกรรมดวยการกระตุน 

การสนทนาในเชิงบวกและสรางสรรค และซักถามติดตามการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน ทําใหผูเรียน
กระตือรือลนตอการเขารวมกิจกรรมมากกวาการเรียนรูแบบด้ังเดิมซึ่งเปนการสอนแบบบรรยาย ทั้งน้ี
เปนเพราะการสอนดวยกิจกรรมภาระงานสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือและ สงเสริมแรงจูงใจในการ
เรียน (Nantana Wichitwarit, 2014) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดบรรยายการการสอนในเชิงบวก ตามแนวคิดในการเรียนรูภาษาในฐานะ
ภาษาตางประเทศของ Ellis (2003) นอกจากน้ี ผูสอนยังสนับสนุนใหผูเรียนใชสื่ออิเล็คทรอนิคสใน
การสืบคนในหองเรียนซึ่งเปนอุปกรณที่นักศึกษาพกพาเปนประจํา จึงนับวาเปนปจจัยสําคัญในการ
เรียนรูในปจจุบัน เชน ใชคอมพิวเตอรสวนตัว ใชโทรศัพทแบบสมารทโฟน หรือใชแทปเล็ต สําหรับ
ผูเรียนเมื่อไดรับอนุญาตใหใชอุปกรณดังกลาวในการสืบคน พบวา มีความกระตือรือลนในการเรียนรู
และทํากิจกรรมรวมกัน มีการแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนในการเรียนรูรวมกัน เชน อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลที่ผูสอนแนะนําและสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของดวย
ตนเอง 

 จากการนําเสนอดวยทักษะการพูดของนักศึกษาพบวา อิทธิพลของภาษาแม ไดแก ภาษา
ชาติพันธุ หรือแมแตภาษาไทยที่ใชในชีวิตประจําวันที่มีผลตอการออกเสียงในการนําเสนอ เปนผลให
การถายทอดเรื่องราวไมตอเน่ือง ขอผิดพลาดที่คนพบเปนผลเน่ืองจากการออกเสียงไมชัดเจน และ
การใชโครงสรางประโยคที่ไมเหมาะสมตามความเคยชินในการใชภาษาแม ทําใหความหมายของการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผิดเพี้ยนไป เชน การใชรูปอดีตของคํากริยา การออกเสียงไมชัดบางคํา 
การเลือกใชคําที่เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ เปนตน ประเด็นปญหาที่พบเปนประเด็นสําคัญ
ประเด็นหน่ึงสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในการปรับปรุงแกไขใหสามารถใชภาษาอังกฤษ
อยางถูกตองและอยางเหมาะสมในฐานะผูเรียนทีใ่ชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบติั ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน จากการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน พบวาสภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ผูสอน
ควรพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูในหลาย
รูปแบบที่ทันสมัยและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดการเรียนการสอนที่
เช่ือมโยงกับการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทางภาษา 
ฯลฯ 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาการพัฒนาทักษะการพูดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวตางชาติในวัตถุประสงคที่หลากหลาย เชน การให
ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวตางชาติ การสัมภาษณ
ชาวตางชาติ และการพูดปฏิสัมพันธในเชิงสรางสรรคกับชาวตางชาติ เปนตน 
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การพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะหโดยใชแผนทีค่วามคิด  
สําหรับนักศกึษาครศุาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ปริญญภาษ สีทอง1 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชแผนที่

ความคิดของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน 
นักศึกษาจํานวน 31 คน ไดมาโดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบแผนการวิจัยที่ใชเปนแบบOne-Short Case Study และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติ t-test One Sample  
 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  
หลังไดรับการเรียนโดยใชแผนที่ความคิด ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห 1, แผนที่ความคิด 2, ความสามารถในการคิดวิเคราะห 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1อาจารยประจําสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: krupoycup@hotmail.co.th 
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The development of the analytical thinking ability by using  
Mind Mapping for Education students Lampang Rajabhat University 

 
Parinyapast Seethong

 1
 

 
Abstract  

The purpose of this research was to study the effect of using mind mapping 
technique on analytical thinking ability of Education students Lampang Rajabhat 
University. The samples of this study were 31 Thai Education students in the second 
semester of 2016 academic year at Lampang Rajabhat University selected by 
purposive sampling. The instruments were curriculum lesson plans and the analytical 
thinking ability test. The experimental design was one-short case study design.  
The data were statistically analyzed by using t-test One Sample. 

The results of this study revealed that students’ analytical thinking ability 
after using mind mapping statistically passed the 70 percent criterion at the .01 level 
of significance. 
 
Keyword: Analytical Thinking 1, Mind Mapping 2, The Analytical Thinking Ability 3 
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1. บทนํา  
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 การสรางความพรอมใหนักศึกษา

ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ัน เปนสิ่งที่ทาทายศักยภาพและความสามารถของอาจารยที่
จะสรางนวัตกรรมทางการเรียนรูในลักษณะตางๆ ใหเกิดข้ึน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ เนนการปรับปรุง
หลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหคิดเปนแกปญหาเปน และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมไทย โดยกําหนดแนวการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไวในหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรูดังน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ
กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหา และการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน  
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง การคิดและการสอนคิด เปนเรื่องที่สาํคัญ ในการจัด
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดมีคุณภาพการคิดข้ันสูง (สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2556)  

แผนที่ความคิดเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีทักษะ
กระบวนการคิด ซึ่งอาณัติ รัตนถิรกุล (2550) กลาวถึง Mind Mapping หรือแผนที่ความคิดวาแผนที่
ความคิดเปนการแสดงคําหรือแนวความคิดของมนุษยที่เช่ือมโยงความคิดตางๆ จากจุดศูนยกลาง  
โดยที่ Mind Mapping ถูกสรางข้ึนมาเพื่อใชเปนจุดกําเนิด และจุดเริ่มตนในการ ทํางานตางๆ การเขียน
แผนที่ความคิดจะมีโครงสราง และแนวคิดแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวาจะนํามาเขียนแนวความคิด
เกี่ยวกับอะไร แผนที่ความคิดจะชวยในสิ่งตางๆ ดังน้ี 1) ชวยในการเรียนรูตางๆ ของมนุษยไดรวดเร็วข้ึน 
2) สรางจากสิ่งที่เปนนามธรรมสูรูปธรรม 3) ใชแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน และ 4) ใชในการ
ตัดสินใจกรณียังมีทางเลือกหลายๆ ทาง แผนที่ความคิดเปนการสรุปความคิดใหเปนหมวดหมูอยาง
สรางสรรค ไมวาจะเปนการสรุปเรื่องราวจากการเรียน การทํางาน และการวางแผนงาน  

การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะห จะ
เหนือกวาบุคคลที่มีการคิดแบบอื่น ทั้งในระดับการพัฒนาการและระดับสติปญญา การคิดวิเคราะห
เปนการคิดเชิงลึก เปนทักษะที่สําคัญและสามารถพัฒนาได เมื่อผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหผูเรียน
สามารถจําแนกและจัดหมวดหมู หรือประเภทสิ่งตางๆ อยางมีหลักเกณฑ สามารถตัดสินใจอยาง
เหมาะสมและใชความรูประยุกตแกไขปญหาในสถานการณอื่นๆ ตลอดจนสามารถทํานายผลที่ตามมา
ได (Schiever. 1991)  

ในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยรับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝก
ทักษะการคิดวิเคราะห พบวานักศึกษาสวนใหญไมสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชในการแสดง
ความคิดเห็น การทําแบบฝกหดั และการทําแบบทดสอบ นักศึกษาสวนใหญจะตอบคําถามไมครบทุก
คําถาม และลอกขอความที่อยูในเอกสารหรือตํารามาตอบโดยไมมีการนําขอมูลตางๆ ที่ไดศึกษามา
แยกแยะประเด็นคําตอบใหชัดเจน อีกทั้งยังเขียนคําตอบมักจะเขียนคําตอบสับสนและวกวน  

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยใชแผนที่ความคิดของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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2. วัตถุประสงค 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หลังไดรับการเรียนโดยใชแผนที่ความคิด 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ช้ันปที่ 2 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 3 หองเรียน นักศึกษาจํานวน 88 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ช้ันปที่ 2 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักศึกษาจํานวน 31 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
Purposive sampling  

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
เน้ือหาที่ใชในการวิจัยเปนเน้ือหาวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร 

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งประกอบดวย  
 - จุดมุงหมายของหลักสูตร  
 - เน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรู  
 - การนําหลักสูตรไปใช  
 - การประเมินผลหลักสตูร  
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
เวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ใชเวลาในการ

ทดลอง 5 สัปดาห ประกอบดวย  
 - ดําเนินการจัดเรียนการสอน จํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 
 - ทดสอบหลังเรียนในสัปดาหที่ 5 จํานวน 1 ช่ัวโมง  
ตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
แผนที่ความคิด หมายถึง การแสดงความคิดรวบยอดออกมาเปน ภาพรวมอยางเปนระบบแต

มีอิสระ ชวยใหผูเรียนเห็นความสัมพันธและความเช่ือมโยงของความคิด ซึ่งงายตอการจดจําและเขาใจ 
การจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด หมายถึง ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน

สรางแผนภาพความคิดจากเรื่องที่ศึกษา โดยมี 4 ข้ันตอน ประกอบดวย 
 ข้ันที่ 1 เตรียมความพรอม 
 ข้ันที่ 2 สะทอนคิดและอภิปราย 
 ข้ันที่ 3 สรางแผนภาพความคิด/เขียนสรุปความ 
 ข้ันที่ 4 นําเสนอผลงาน 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความชํานาญในการพิจารณา ไตรตรอง แกปญหา
ที่แมนยํา มีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะเปรียบเทียบขอมูลเรื่องราวเหตุการณตางๆ อยาง
ชํานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงหรือขอมูลที่นาเช่ือถือมาสนับสนุนหรือยืนยัน
เพื่อพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเช่ือหรือสรุป 

การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง การวัดในการพิจารณา ไตรตรอง 
แกปญหาที่แมนยํา มีความละเอียดในการจําแนกแยกแยะเปรียบเทียบขอมูลเรื่องราวเหตุการณตางๆ 
อยางชํานาญ โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงหรือขอมูลที่นาเช่ือถือมาสนับสนุนหรือ
ยืนยันเพื่อพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเช่ือหรือสรุปซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  

เกณฑการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง การเปรียบเทียบคะแนนที่ไดแลว
นํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหจากคะแนนสอบหลังเรียนแลว
นําคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑเปนรอยละ ดังน้ี  

 ไดคะแนนรอยละ 80-100 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดีเย่ียม  
 ไดคะแนนรอยละ 75-79 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดีมาก  
 ไดคะแนนรอยละ 70-74 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดี  
 ไดคะแนนรอยละ 65-69 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหคอนขางดี  
 ไดคะแนนรอยละ 60-64 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหนาพอใจ  
 ไดคะแนนรอยละ 55-59 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหพอใช  
 ไดคะแนนรอยละ 50-54 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหผานเกณฑ 
 ไดคะแนนรอยละ 0-49 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหตํ่ากวาเกณฑ 
 นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2558 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
  ตัวแปรตน                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

  

การจัดการเรียนรูโดยใชแผนทีค่วามคิด 
(Mind Mapping) 

 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ช้ันปที่ 2 ป

การศึกษา 2558 จํานวน 3 หองเรียน นักศึกษาจํานวน 88 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย ช้ันปที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักศึกษาจํานวน 31 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
Purposive sampling  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบ

ของหลักสูตร 
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
  แผนการจัดการเรียนรู 
  1. ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  2. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร  
  3. จัดทําแผนการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมี

องคประกอบ ดังน้ี  
  -ช่ือแผนการจัดการเรียนรู  
  -จุดประสงคการเรียนรู 
  -กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชการเขียนแผนที่ความคิด  
  -สื่อการเรียนรู  
  -การวัดและประเมินผล  
  4. นําแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอผู เช่ียวชาญจํานวน  

3 ทาน ตรวจสอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความชัดเจน ความถูกตอง ความสอดคลอง
ระหวางเน้ือหา กิจกรรมและสื่อการเรียนรู  และความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับการวัดและ
ประเมินผล เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  

  5. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําผูเช่ียวชาญ 
  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง

องคประกอบของหลักสูตร  
ผูวิจัยไดสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. กําหนดจุดมุงหมายการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

วิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหที่มีคุณภาพที่จะใชในการวิจัย  
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 2. ศึกษาทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร จากแนวความคิดของบลูม (Bloom:1976) พรอมทั้ง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   

 3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห วิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง
องคประกอบของหลักสูตร เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ ในแตละขอมีคําถามวัดการวิเคราะห
ความสําคัญ วัดการวิเคราะหความสัมพันธและวัดการวิเคราะหหลักการ   

 4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง
องคประกอบของหลักสูตร พรอมเกณฑการใหคะแนนที่ผู วิจัยที่สรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน  
3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบรายขอ (IOC) โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

    +1  หมายถึง แนใจวาเน้ือหามีความสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ัน  
     0  หมายถึง ไมแนใจวาเน้ือหามีความสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ันหรือไม  
   - 1  หมายถึง แนใจวาเน้ือหาไมสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ัน  
 5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง

องคประกอบของหลักสูตร ที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญแลวคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป พบวาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) มีคาเปน 0.67-1.00  

 6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง
องคประกอบของหลักสูตร ที่ไดปรับปรุงแลวแกไขแลวไปทดสอบกับนักศึกษา สาขาภาษาไทย ช้ันปที่ 
3 จํานวน 30 คน ที่เรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตรมาแลว เพื่อนําไปวิเคราะห หาคาความยากและ 
คาอํานาจจําแนก โดยใชการวิเคราะหขอสอบเลือกตอบของ ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ 
(2543) เพื่อคัดเลือกขอสอบที่ มีคาความยากงายต้ังแต 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 
0.20 ข้ึนไป ไดแบบทดสอบมีคา ความยาก (P) ต้ังแต 0.27-0.67 และคาอํานาจจําแนก (D) ต้ังแต 
0.27-0.73  

 7. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห วิชาการพัฒนา
หลักสูตร เรื่ององคประกอบของหลักสูตร ที่เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม 
30 คะแนน ซึ่งมีเกณฑในการตรวจใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน  

 8. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง
องคประกอบของหลักสูตร ที่คัดเลือกแลว จํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกับนักศึกษา สาขาภาษาไทย  
ช้ันปที่ 3 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมเดิมเพือ่หาความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ (ปกรณ ประจันบาน, 
2552) ไดคาความเที่ยง 0.8524 แลวนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรูโดยแผนที่ความคิด  
2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยแผนที่ความคิด โดยใชเวลาการสอน 5 สัปดาห  
3. ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยางหลังการทดลองโดยใช

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
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4. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มาวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไว 

การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยางกับเกณฑรอยละ 70 

โดยใช t-test One Sample 
 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาหลังไดรับเรียน

โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิดโดยเทียบกับเกณฑโดยใชสูตร t-test One Sample 
ปรากฏดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาหลังไดรับเรียน
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนที่ความคิด 

 

การเปรียบเทียบ N n uo (70 %)   S t 

ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห 

31 30 21 24.35 4.83 3.85** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหพบวา ความสามารถในการวิเคราะหของนักศึกษาหลังไดรับ

เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรยีนรูแบบแผนที่ความคิด ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( ) = 24.35 คิดเปนรอยละ 81.17 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาหลังไดรับการเรียนโดยใช

แผนที่ความคิดกับเกณฑ ผลปรากฏวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักศึกษาไดรับการเรียน
โดยใชแผนที่ความคิดผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ  
สุกัญญา ศิริเลิศพรรณา (2553) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการ
สอนคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสองที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เรื่อง โจทยปญหา
สมการกําลังสอง ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักศึกษาไดรับการเรียนโดยใชแผนที่ความคิดผานเกณฑตามที่กําหนดมาจากสาเหตุ
ตอไปน้ี   
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1. การเรียนโดยใชแผนที่ความคิด เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถจัดลําดับ
ข้ัน เรียงลําดับความคิดกอนและหลังไดอยางเปนข้ันเปนตอน ซึ่งนักศึกษาจะไดรับการฝกฝนจากการ
แยกแยะขอมูลหรือคนหาประเด็นยอยๆ เช่ือมโยงความคิดยอยๆ โดยจัดลําดับความคิดหรือขอมูล
ตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบ กอใหเกิดภาพรวมที่ชัดเจนและความเขาใจในหลักการทั้งหมดที่เกิด
จากความสัมพันธของขอมูลสวนยอยๆ สอดคลองกับแนวคิดของบริงคแมนน (Brinkmann. 2003) 
ที่วาวิธีการของแผนที่ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดไมใช เครื่องมือที่ทําเพื่อใชในทาง
การศึกษา แตกลับพบวาวิธีการของแผนที่ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดมีประโยชน และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน และสอดคลองกับ ไวคอฟฟ (Wycoff. 1991) กลาววาแผนผัง
ความคิดเปนวิธีที่ดีอยางย่ิงในการรวบรวบและจัดระบบความคิด ข้ันกอนการเขียน และสามารถทําให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคออกมาเรื่อยๆ และมีรายละเอียดในเรื่องที่สื่อครบถวนสมบูรณซึ่งหาก
นักศึกษาพูดหรือเขียนโดยไมมีการเตรียมการหรือลําดับความคิดในสิ่งที่จะพูดหรือเขียน จะทําให 
การพูดหรือการเขียนของนักศึกษามีการลําดับข้ันตอนที่สับสน  

2. การเรียนโดยใชแผนที่ความคิดเปนวิธีการจัดการเรยีนรูที่ชวยใหผูเรียนพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห เมื่อผูเรียนไดรับสารจากการอาน การฟง การดู แลวผูเรียนใชกระบวนการคิดวิเคราะห 
ผูเรียนจะสามารถแยกแยะ เช่ือมโยงและแสดงความสัมพันธขององคประกอบ หรือขอมูลตางๆ ได 
แลวถายทอดกระบวนการคิดวิเคราะหน้ันออกมาเปนแผนที่ความคิดในกระดาษ เพื่อที่ผูเรียนจะ
สามารถจดจําประเด็นตางๆ ที่จําเปน และเปนการทําให งายตอการนําไปทบทวนและการสรุป
เรื่องราวตามความเขาใจของตนเองบนพื้นฐานของเหตุและผล เปนการเนนให ผูเรียนรูจักเรียนรูดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ แซม แซม (สกุลการ สังขทอง. 2548; อางอิงจาก Same. 2004) ไดศึกษาวิธี
สอนไวยากรณเพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนบรรยายได ผลการทดลอง พบวาการสอนดวย
วิธีการเขียนแผนที่ความคิดทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่มข้ึนและนักเรียน
สามารถเขียนอธิบายเปนข้ันตอนในรูปของแผนภาพได ซึ่งแผนภาพจะมีสวนชวยใหนักเรียนเขาใจ
เน้ือหาไดดีข้ึน เพราะแผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลัก และประเด็นยอย
ตางๆ ในประโยคไดชัดเจนข้ึน อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยคและเช่ือมโยงความคิดในประโยค
หลักใหเขากับประโยคยอยตางๆ ได สอดคลองกับ แมคเคลน (McClain. 1986) ไดทําการศึกษา 
ผลการนําเทคนิคแผนที่ความคิดมาใชเพื่อชวยในการทําความเขาใจเน้ือหาวิชาที่เรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัย พบวา เทคนิคแผนที่ความคิดชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใจในเน้ือหาวิชาได
ดีข้ึน โดยการมองเห็นภาพรวมและชวยในการจดบันทึกใหงายข้ึน สามารถเขาใจในเน้ือหาที่จดบันทึก 
สงเสริมการใชความคิดในการระดมสมองมีอิสระในการคิดเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาความคิด  
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ขอเสนอแนะ  
จากผลการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูตอไป ดังน้ี  
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.1 จากการวิจัยพบวาในระยะแรกนักศึกษาสวนใหญยังคิดไมเปนระบบ และขาด 

ความมั่นใจในการคิด ดังน้ันผูสอนควรใชคําถามกระตุนเพื่อให นักศึกษารู จักคิด และควรให การ
เสริมแรงเพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจ กลาคิด กลาถายทอด และกลาแสดงออกมากข้ึน  

 1.2 ในการเรียนโดยใชแผนที่ความคิดควรใหนักศึกษาเริ่มฝกเขียนแผนที่ความคิดอยาง
งายๆ กอนเพื่อใหนักศึกษามีความรู สึกที่ดีตอการเรียนโดยวิธีน้ี กรณีที่นักศึกษายังไมสามารถเขียน
แผนที่ความคิดได ผูสอนควรใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด สวนนักศึกษาที่มีความคลองแคลวใน
การเขียน แผนที่ความคิดควรใหอิสระในการคิดอยางเต็มที่  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป  
 2.1 ควรทําการศึกษาผลของการใชแผนที่ความคิดที่มีตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหในการเรียนรายวิชาอื่นหรือระดับช้ันอื่นๆ  
 2.2 ควรเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่แตกตางกัน 
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การศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5  
โรงเรียนแจงวิทยา จังหวัดสงขลา 

 

ปองพิสุทธิ์ ยอดมณี1  กานดา จันทรแยม2 เกษตรชัย และหีม3  
 

บทคัดยอ  
การวิจยัครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน  
159 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และแบบประเมิน 
ความกาวราว วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for window Version 11.5 สถิติที่ใชคือ 
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมกาวราวในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรม
กาวราวทางวาจาคาเฉลี่ย 2.22 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจา
อยูในระดับมาก 4 ขอ ไดแก 1. การโตเถียงเพื่อเอาชนะ 2. การพูดคําหยาบหรือดาเมื่อไมพอใจใคร  
3. การที่คนอื่นมาพูดไมดีเราจะแสดงกริยาที่ไมดีกลับไป 4. การใชคําพูดจาและระบายออกเมื่อรูสึกไม
พอใจ มีคาเฉลี่ย 2.70,2.75, 2.83 และ 2.47 ตามลําดับ สวนพฤติกรรมกาวราวทางกายอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.89 ยกเวน การเขียนคําหยาบคายบนโตะหรือผนัง เพื่อระบายความคับแคนใจ
หรือเพื่อความสนุกสนาน อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.38 และคาคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) พบวา 
จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวสูง ซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ -0.49 มีจํานวน 44 คน 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวปานกลาง ซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ 0.49 มีจํานวน 54 คน และ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ -0.5 มีจํานวน 61 คน 
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Abstract  

The objective of this study was to explore levels of aggressiveness among 
PrathomSueksa Five (P. 5) students of Jaeng Witthaya School, Songkhla Province. The 
subjects of the study were 159 P.5 students and the instruments were a questionnaire 
on general information and an aggression assessment form. Data were analyzed using 
SPSS for window Version 11.5 and the statistics used were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 

The results of the study revealed that the subjects’ aggressive behavior was 
at a moderate level. The average verbal aggressiveness level was 2.22. When 
considered by item it was found that four items of the subjects’ verbal 
aggressiveness were at a high level:1. When having a conflict with a friend, I usually 
argue to win; 2. I use vulgar language and scold when I amangry with someone;  
3. If someone says something bad to me, I will do the same to him/her; and  
4. I usually vent out my anger verbally, at the average of 2.70,2.75, 2.83 and 2.47, 
respectively. Physical aggression was at a moderate level of 1.89 except the  
item—When I write vulgar words on the table or on the wall to vent out my 
frustration or for fun—was at a low level of 1.38. Regarding the Z-score, it was found 
that 44 students who were highly aggressive had a Z-score of -0.49 while 54 students 
had a Z-score of 0.49, and 61 students had a Z-score of -0.5. 
 
Keyword: Aggressive behavior, verbal aggressiveness, physical aggression 
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1. บทนํา  
ความกาวราวของเด็กในวัยเรียนถือไดวาเปนปญหาสําคัญที่ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองใน

สังคมไทย โดยพบวาความรุนแรงที่เกิดจากพฤติกรรมกาวราวของเด็กในวัยเรียนมากข้ึนทั้งการกระทํา
รุนแรงทางดานรางกายและจิตใจโดยความรุนแรงที่เกิดข้ึนน้ันถูกสงผานจากครูสูนักเรยีน จากนักเรียน
กันเองในรูปแบบของการขมเหงรังแกและจากความรุนแรงในกลุมนักเรียนที่ทะเลาะวิวาทกันดวยการ
ใชความรุนแรง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,2549) และจากรายงานของ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุในป 2557 พบวาเด็ก
และเยาวชนไทยชวงอายุระหวาง 10-12 ป ประมาณ 4.5 ลานคน เขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรม
และจากรายงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนราชนครินทร พบวาเด็กและเยาวชนไทยมี
แนวโนมใชความรุนแรงเพิ่มข้ึนกวารอยละ 10 เมื่อเทียบระหวางป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550  

พฤติกรรมกาวราวเกิดไดจากหลายปจจัย โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-12 ปน้ัน เริ่มมีพฤติกรรม
กาวราว มีความรุนแรงใหเห็นเดนชัดและมากข้ึน พัฒนาการทางกายและสติปญญาเจริญเติบโตไปอีก
ข้ันหน่ึง นอกจากน้ันพัฒนาการทางสังคมของเด็กยังขยายขอบขายกวางขวางโดยมักใชเวลากับผูอื่น
นอกจากพอแมหรือบุคคลในบาน รูจักคบหาเพื่อนรวมรุนไดดีกวาในวัยเด็กตอนตน แมวาพอแมยังคง
มีบทบาทสาํคัญในการอบรมดูแลบุตร แตบุคคลที่เปนผูใหญอื่นๆ นอกบานก็เริ่มมีบทบาทสําคัญใน
การอบรมดูแลเด็กพอๆกับพอแมที่บาน (ศรีเรือน แกวกังวาน,2549) 

นอกจากน้ียังพบวาอายุเฉลี่ยของเด็กที่ใชความรุนแรงจนกระทั่งกระทําผิดทางกฎหมายมีอายุ
นอยลง โดยมากพบในชวงอายุ 12-18 ป ความแรงรุนแรงที่พบในสังคมปจจุบันเกิดข้ึนในเด็กและ
เยาวชน พบมากในโรงเรียนในลักษณะของการทะเลาะวิวาทระหวางเพื่อนรวมโรงเรียนและตาง
โรงเรียน รายงานความรุนแรงของเด็กและเยาวชนจากสถิติของกรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 
พบวาในป พ.ศ. 2556 มีเด็กที่กระทําความผิดประเภทตางๆรวมทั้งหมด 36,763 คดี เพิ่มข้ึนจากป 
2555 ซึ่งมีจํานวน 31,684 คดี จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนใน
โรงเรียนที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง  

พฤติกรรมกาวราวเปนสัญชาตญาณหรือเปนแรงขับชนิดปฐมภูมิหรือติดตัวมาต้ังแตกําเนิด 
พฤติกรรมกาวราวของการทําลาย เมื่อบุคคลสะสมความกาวราวไว เขาก็จะพยายามหาทางแสดง
ความกาวราวออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงทาทีไมเปนมติรกบัผูอื่น การขมเหง รังแก ตอตาน
และไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆหรืออาจแสดงออกในรปูแบบของการทํารายตนเองและ
ผูอื่น (ฟรอยด,1977)  

โดยทั่วไปพฤติกรรมกาวราวมี 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมกาวราวทางกายและพฤติกรรม
กาวราวทาง วาจา พฤติกรรมกาวราวทางกาย เชน เตะตอย ทํารายรางกายผูอื่น ทําลายขาวของหรือ
ทํารายตัวเอง สวน พฤติกรรมกาวราวทางวาจา เชน พูดจาไมสุภาพ ตะโกนดาหรือใชคําหยาบคาย 
เปนตน ตามธรรมชาติความกาวราวเปนพฤติกรรมที่มีอยูในมนุษยทุกคน อาจเกิดข้ึนจากความไม
พอใจ มีการกระทําที่ไมสมด่ังใจปรารถนา เกิดความคับของใจ และมีแรงขับ อีกทั้งมนุษยเองก็เปน
สัตวสังคม ตองอยูรวมกับผูอื่นเปนจํานวนมาก ความ กาวราวน้ันอาจเกิดข้ึนไดโดยงาย ซึ่งในมนุษยแต
ละคนมีการแสดงความกาวราวออกมาในรปูแบบของการแสดง พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป Freud 
(อางถึงใน กรวิดา ศรีสุภา,2547) เช่ือวา ความกาวราวเปน สัญชาตญาณอยางหน่ึงของมนุษย ใครก็ตามที่
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ไมสามารถควบคุมตนเองใหแสดงความกาวราวไปในทางที่เปนที่ ยอมรับของสังคมได แสดงวาบุคคล
น้ันมีพัฒนาการทางรางกายและจิตใจที่ขาดความสมดุล บุคคลประเภทน้ีจะ แสดงความกาวราว
ออกมาโดยปราศจากการควบคุม ความกาวราวจะมีผลตอเน่ืองทางพัฒนาการ ถาเปนเด็ก กาวราวพอ
โตข้ึนความกาวราวมักจะคงอยูตอไปในที่สุดก็กลายเปนนิสัยและเปนบุคลิกประจําตนเองไป 

ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา 
จังหวัดสงขลา วามีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับใด เพื่อเปนแนวทางในการปองกันและแกปญหาใน
ภายหนาตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา 

จังหวัดสงขลา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 265 คน ในโรงเรียนแจง

วิทยาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนแจงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใชสูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของ Taro Yamane เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ จํานวน 159 คน เพื่อหาวา
คะแนนพฤติกรรมกาวราวดานใดมีพฤติกรรมที่แสดงออกมากที่สุด ใหนักเรียนจํานวน 159 ที่เปนกลุม
ตัวอยางทําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
  ศึกษาระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา  
ทั้งทางรางกายและทางวาจา 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
1. ความกาวราว หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่มจีุดประสงคเพื่อใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด

ทั้งทางรางกายและจิตใจ ในรูปแบบของการแสดงออกทางกายและทางวาจาตอตนเองและผูอื่น  
ซึ่งประเมินจากแบบวัดความกาวราวแบงเปน 

 1.1 ความกาวราวทางกาย หมายถึง พฤติกรรมการกระทําทางกาย โดยมีเจตนาหรือไม
มีเจตนาทําใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย ไดแก การทะเลาะวิวาท ชกตอย ตบตี ขวางปาสิ่งของ 
เปนตน 

 1.2 ความกาวราวทางวาจา หมายถึง การพูด การใชวาจาที่ทําใหบุคคลอื่นไดรับความ 
อับอายหรือไมพึงพอใจ โดยมีเจตนาหรือไมมีเจตนา ไดแก โตเถียง ใชคําหยาบคาย ตําหนิ เปนตน 
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2. นักเรียน หมายถึง เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ในการวิจัยครั้งน้ี หมายถึง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนแจงวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดสงขลา  

 

5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
แนวคิดที่ใชในการทําการศึกษาระดับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนแจงวิทยาคือแนวคิดสัญชาตญาณความกาวราวและทฤษฎีคามกาวราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
พฤติกรรมกาวราวน้ันสามารถแสดงออกได 2 ลักษณะ คือลักษณะทางตรง ไดแก การพูดจา ขมขู 
รวมถึงการแสดงออก เชน การแกงหมัด การมองอยางเหยียดหยาม การทํารายรางกาย สวนลักษณะ
ทางออมน้ัน ไดแก การพูดจาเสียดสีหรอืการนินทาใหราย ซึ่งจากความหมายของพฤติกรรมกาวราวใน
ลักษณะตางๆ ในการศึกษาครั้งน้ีแบงออกเปนลักษณะของพฤติกรรมกาวราวได2 ลักษณะคือ  
ความกาวราวทางกายและความกาวราวทางวาจา 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ศึกษาคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 265 คน ในโรงเรียนแจงวิทยา

สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
กลุมตัวอยาง 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนแจงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใชสูตรการคํานวณขนาด 
กลุมตัวอยางของ Taro Yamane เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ จํานวน 159 คน เพื่อหาวา
คะแนนพฤติกรรมกาวราวดานใดมีพฤติกรรมที่แสดงออกมากที่สุด ใหนักเรียนจํานวน 159 ที่เปน 
กลุมตัวอยางทําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว 

2. ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 265 คน ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  
ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.5 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 159 คน ทําการสุมโดยใชสูตรของ 
Taro Yamane เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 n =    N 
    1 + N (e)2 

 
e คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือก  
N คือ ขนาดของประชากร 
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
n =     265 

1+260(0.5)2 
   = 159 คน 
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กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57.2 เพศหญิงคิดเปนรอยละ 42.8  
สวนใหญอายุ 11 ป คิดเปนรอยละ 58.5 เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 คิดเปนรอยละ 100 มี
ระดับผลการเรียนสวนใหญอยูที ่3.01-3.99 คิดเปนรอยละ 63.5 จากน้ันใชแบบประเมินความกาวราว
ใหนักเรียนจํานวน 159 คน ทําการประเมินตนเอง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เปนลักษณะของการเลือกตอบ 
สวนที่ 2 เปนแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว จํานวน 30 ขอ โดยแบงเปนพฤติกรรมกาวราว

ทางวาจา 15 ขอ และพฤติกรรมกาวราวทางกาย 15 ขอ คําตอบเปนการประมาณคา (Rating scale) 
5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด มีคาความเช่ือมั่น 0.88 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
- ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว ใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก รองศาสตราจารย  

ดร.นิรันดร จุลทรัพย รองศาสตราจารยถนอมศรี อินทนนท และ นายสมพงษ ชวยเนียม ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

- ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราวผูวิจัยพัฒนามาจากแบบประเมินพฤติกรรม
กาวราวของ ศมพรัตน ขุนทิพย (2554) ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมทดลอง  
แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนทําการทดลอง 

การดําเนินการวิจัย 
1. การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรม โดยใหกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา สงขลา ทําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว ที่แบงเปน
พฤติกรรมกาวราวทางกายและพฤติกรรมกาวราวทางวจา อยางละ 15 คําถาม 

2. นําผลจากการทําแบบประเมิน มาหาคาเฉลี่ย (x̄) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. นําคะแนนรวมพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนรายบุคคลมาทําเปนคะแนนมาตรฐาน  

(Z-Score)  
4. นําคะแนนความกาวราวที่ไดมาแปลงแลวแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ที่มีคะแนน

มาตรฐาน (Z-Score) 0.5 ข้ึนไป 
5. นักเรียนที่จัดอยูในกลุมกาวราวมากที่ระดับ (-0.49)-0.49 ข้ึนไป สวน (-0.5)-0.5 ลงมา 

มีพฤติกรรมกาวราวนอย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการนํา

แบบประเมินที่ผานการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี 
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังโรงเรียนแจงวิทยา จังหวัดสงขลา เพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน 
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2. ผูวิจัยนําแบบประเมินที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได
ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 159 คน ไดรับ
แบบสอบถาม 159 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window Version 

11.5 มีข้ันตอนดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลดานเพศและเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใชคารอยละ (%) 
2. วิเคราะหระดับพฤติกรรมกาวราว โดยใชคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. วิเคราะหหาคาคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรม (Z-score)  
 

7. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย ระดับพฤติกรรมกาวราวของผูตอบแบบประเมินและกลุม 
1. กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและพฤติกรรมกาวราวทางกายโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย2.22 และ 1.89 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจาอยูในระดับมาก 4 ขอ ไดแก 1. เมื่อมีเรื่องขัดแยงกับเพื่อนฉัน
มักจะโตเถียงเพื่อเอาชนะ 2. ฉันพูดคําหยาบหรือดาเมื่อฉันไมพอใจใคร 3. ถาคนอื่นมาพูดไมดีกับฉัน 
ฉันก็จะพูดไมดีกับเขา 4. ฉันมักใชคําพูดจาและระบายออกเมื่อรูสึกไมพอใจ มีคาเฉลี่ย 2.70,2.75, 
2.83 และ 2.47 ตามลําดับ สวนพฤติกรรมกาวราวทางกายอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ ยกเวน 
เมื่อฉันเขียนคําหยาบคายบนโตะหรือผนัง เพื่อระบายความคับแคนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน อยูใน
ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.38 

2. กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและพฤติกรรมกาวราวทางกายอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.22 และ 1.89 ตามลําดับ และพบวานักเรียนมีพฤติกรรมกาวราวโดยรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.06 

3. การคํานวณหาคาคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) พบวา จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรม
กาวราวสูง ซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ -0.49 มีจํานวน 44 คน นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราว
ปานกลาง ซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ 0.49 มีจํานวน 54 คน และนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราว
ซึ่งมีระดับคะแนนมาตรฐานอยูที่ -0.5 มีจํานวน 61 คน 

 
  

252

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

253 
 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมกาวราวทางวาจาและพฤติกรรมกาวราว 
ทางกาย จําแนกตามรายขอ 

วิธีที่นักเรียนปฏิบัติตอผูอื่น x̄ S.D. 
แปล

ความหมาย 
ทางวาจา 
1. เม่ือมีเร่ืองขดัแยงกับเพ่ือนฉันมักจะโตเถียงเพ่ือเอาชนะ 2.70 1.03 มาก 
2. ฉันทําเสยีงดังรบกวนขณะครูสอน 2.19 1.01 ปานกลาง 
3. เม่ือฉันทําผิดและไมอยากใหผูอ่ืนรูฉันจะพูดโกหก 2.00 0.91 ปานกลาง 
4. ฉันลอชื่อพอแมเพ่ือน เพราะสนุกด ี 1.76 0.97 ปานกลาง 
5. ฉันพูดขมขูเพ่ือน เม่ือเพ่ือนทําใหฉันโกรธ 2.33 1.08 ปานกลาง 
6. ฉันพูดคาํหยาบหรือดาเม่ือฉันไมพอใจใคร 2.75 1.23 มาก 
7. เม่ือมีใครหามฉันไมใหทําบางสิ่ง แตตวัเขายงัทําสิง่น้ัน ฉันจะพูด
ตอวาเขาทันที 

2.23 1.06 ปานกลาง 

8. หากฉันรูวาใครแอบนินทาฉัน ฉันจะพูดไมดีกับเขา 2.31 1.11 ปานกลาง 
9. ถาฉันไมชอบเพ่ือนคนไหน ฉันจะพูดจาสบประมาทใหเขาเจ็บใจ 1.90 0.98 ปานกลาง 
10. ฉันมักจะตั้งฉายาใหเพ่ือนท่ีมีปมดอยในเร่ืองตางๆ 2.01 1.13 ปานกลาง 
11. ถาฉันถูกผูใหญลงโทษโดยฉันคิดวาฉันไมผิด ฉันจะโตเถยีง 1.91 1.05 ปานกลาง 
12. ถาคนอ่ืนมาพูดไมดีกับฉัน ฉันก็จะพูดไมดีกับเขา 2.83 1.21 มาก 
13. ฉันมักใชคําพูดจาและระบายออกเม่ือรูสึกไมพอใจ 2.47 1.10 มาก 
14. เม่ือฉันมีความคิดเห็นไมตรงกับผูอ่ืน ฉันจะพูดประชดเขา 1.89 0.98 ปานกลาง 
15. ถาฉันไมชอบเพ่ือนคนไหน ฉันจะพูดจาสบประมาทเขาคนน้ัน 1.99 1.04 ปานกลาง 

โดยรวม 2.22 1.06 ปานกลาง 

วิธีท่ีนักเรียนปฏิบตัิตอผูอ่ืน x̄ S.D. แปลความหมาย 

ทางกาย  
1. ฉันกระแทกของเสยีงดงัตอหนาคนท่ีฉันรูสึกไมพอใจ 1.97 1.04 ปานกลาง 
2. ฉันจะขวางปาสิง่ของท่ีอยูในมือใสคนท่ีฉันรูสึกไมพอใจ 2.10 1.09 ปานกลาง 
3. ฉันเคยมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกับผูอ่ืนจนชกตอยตบตีกัน 2.16 1.25 ปานกลาง 
4. ฉันชอบแกลงเพ่ือน เชน ขดัขาใหลม ดงึผม เพราะสนุกด ี 2.04 1.06 ปานกลาง 
5. ฉันเคยแกลงผูท่ีออนแอกวา 1.94 1.00 ปานกลาง 
6. ถาฉันตองถูกลงโทษโดยไมมีเหตุผล ฉันแสดงทาทีไมพอใจโดย
ทําลายขาวของ 

1.71 1.01 ปานกลาง 

7. บางคร้ังฉันจะสั่งใหรุนนองนําสิง่ท่ีฉันตองการมาใหฉัน 1.80 1.05 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

8. ฉันเอาของของเพ่ือนไปซอน เพราะตองการใหเพ่ือนอารมณเสยี 
2.03 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

9. ฉันแอบเอาสิง่ท่ีเพ่ือนเกลยีดกลัวใสกระเปา หรือโตะของเขา
เพ่ือความสนุก 

1.72 
 

0.96 
 

ปานกลาง 

10. ฉันมักทําลายขาวของโรงเรียน เพ่ือระบายความคับแคนใจ 
1.38 

 
0.82 

 
นอย 

11. เม่ือเพ่ือนถูกทําราย ฉันจะเขาไปรวมตอสูเพ่ือชวยเหลือ 2.02 1.23 ปานกลาง 
12. หากมีกรณีขัดแยงกับผูอ่ืน ฉันจะแกปญหาดวยการใชกําลัง
ตัดสิน 

1.86 
 

1.04 
 

ปานกลาง 

13. เม่ือมีความขดัแยงกับผูอ่ืนและถูกทาทายใหตอสูกัน ฉันก็จะไม
ปฏิเสธ 

2.13 
 

1.22 
 

ปานกลาง 

14. ฉันเคยทํารายตัวเอง เม่ือทําอะไรไมไดตามท่ีหวัง 1.83 1.00 ปานกลาง 
15. เม่ือฉันเจ็บตัวเน่ืองจากหยอกลอกับเพ่ือน ฉันตองเอาคืนโดยทํา
ใหเขาเจ็บตัวดวย 

1.85 0.94 ปานกลาง 

 โดยรวม 1.89 1.05 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 2 คาคะแนนมาตรฐานของพฤติกรรมกาวราว 

คะแนนมาตรฐาน จํานวน 

-0.49 44 

.049 54 

-0.5 61 

 
 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา 

จังหวัดสงขลา พบวา พฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนความกาวราวเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งพฤติกรรมกาวราวทางกายและทางวาจา รวมไปถึงคะแนนมาตรฐานเฉลี่ย พบวา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับ (-.49) ซึ่งเปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวมาก มีจํานวน 
44 คน 

หากพิจารณาเปนรายพฤติกรรม ที่มีนักเรียนแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจามาก พบวา  
มีทั้งหมด 4 ขอ คือ พฤติกรรมการโตเถียงเพื่อเอาชนะ อยูในระดับมาก ที่รอยละ 2.70 ซึ่งแสดงให
เห็นวา วัยเด็กตอนปลาย อายุ 6-12 ปน้ัน เมื่อคิดวาสิ่งใดที่เขาตองการ เขาจะตองแสวงหาใหไดตาม
ความปรารถนา (Erikson,1964) เน่ืองจากวัยที่ผานมาเขาไมสามารถทํากิจกรรมหลายอยางได  
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เพราะมีผูใหญคอยบังคับและควบคุม สวนพฤติกรรมการพูดจาหยาบคาย อยูในระดับมาก ที่รอยละ 
2.75 เด็กในวัยน้ีตองการแสดงความคิดเห็นและแกปญหาตางๆเพื่อแสดงความเปนผูใหญ เมื่อใดก็
ตามที่มีสิ่งเรามากระตุนหรือเกิดความคับของใจ ไมพอใจกจ็ะแสดงออกมาอยางไมย้ังคิด ตามใจตนเอง 
ซึ่งพฤติกรรมน้ันเปนลักษณะของความกาวราว (Berkowitz,1964) สวนพฤติกรรมการพูดจาไมดีกับ
ผูอื่น อยูในระดับมาก ที่รอยละ 2.83 อยางไรก็ตามเด็กในวัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่เกิดข้ึน
เร็ว บางครั้งทําตัวเปนผูใหญ บางครั้งทําตัวเปนเด็ก ความขัดแยงทางอารมณจึงเกิดข้ึนไดเสมอ  
ข้ึนอยูกับลักษณะการเลี้ยงดูของพอแม ซึ่งสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก (Erikson,1964) และ
พฤติกรรมการระบายความรูสึกเมื่อตนเองไมพอใจ อยูในระดับมาก ที่รอยละ 2.70 สาเหตุของการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนมาจากกลุมเพื่อน หากนักเรียนอยูในกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมเหมาะสม ไม
ทะเลาะวิวาท จะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัน แตหากนักเรียนอยูในกลุมเพื่อนที่มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ทะเลาะวิวาท นักเรียนเอาแบบอยางเพื่อนได ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาตามมา (ผองพรรณ แวววิเศษ,2534) 

จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา วัยเด็กตอนปลายเปนระยะที่เด็กมีความเจริญเติบโต 
มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งแวดลอมตางๆมากข้ึน ซึ่งพบวามีงานวิจัยไดทําการสํารวจกลุมตัวอยาง
เยาวชนที่เคยเห็นการทํารายรางกายหรือใชความรุนแรงในครอบครัว พบวามีเด็ก 1 ใน 3 ที่ยอมรับวา 
1 ปที่ผานมา ตนเคยไปรังแกทํารายคนอื่น ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกาวราวในนักเรียน พบวา 
ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือเด็กจะเลียนแบบผูมีอิทธิพลตอตนเอง ถาเด็กไดเห็นตัวอยางความ
กาวราวและพฤติกรรมน้ันบางและไดรับรางวัล เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมน้ันอีก แตถาไดรับการลงโทษ
เด็กก็จะเลิกแสดงพฤติกรรมน้ัน (บาวเออร,2549) ซึ่งพฤติกรรมกาวราวทางกายของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแจงวิทยา ในขอที่วา ฉันมักทําลายขาวของโรงเรียน เพื่อระบาย 
ความคับแคนใจ น้ัน อยูในระดับนอย ที่รอยละ 1.38 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวที่พบวา หาก
นักเรียนไมไดรับการกระตุนหรืออิทธิพลจากบุคคลอื่น เด็กจะแสดงพฤติกรรมนอยลง (Bandura,1977) 

การศึกษาของ Connell (ศิริวรรณ,2547) พบวา ปญหาพฤติกรรมกาวราวสวนใหญ เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง เน่ืองจากเด็กผูชายจะมีการรบัรูความรุนแรงมากกวาเด็กผูหญิง โดยอุปนิสยัของ
บุคคลที่มีความกาวราวมักจะมีติดตัวอยูแลว แตมักจะแอบอางเหตุผลและโทษผูอื่นเสมอ ก็จะย่ิงทําให
บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมกาวราวมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพราะในชวงวัยเด็กที่กําลังกาวสูการเปนผูใหญ  
เปนชวงที่มีการเรียนรูจากสิ่งตางๆรอบตัว ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน สื่อตางๆ สังคมรอบขาง ซึ่ง
เปนสวนกอกําเนิดพฤติกรรมทั้งสิ้น (Funk and Bushman,1996) 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาปจจัยสวนบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวของ เชน การอยูอาศัยกับผูปกครอง 

อาชีพของผูปกครอง หรือรายไดตอเดือน ซึ่งสามารถทํานายพฤติกรรมกาวราวไดมากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมกาวราวระหวางนักเรียนชายและหญิง และศึกษา

ถึงปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมกาวราวในเด็กประถมศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนในพื้นที่อื่นๆนอกจากโรงเรียนแจงวิทยา 

เพื่อใหเกิดประโยชนและแนวทางในการแกไขปญหาในภายภาคหนา 
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บทบริภาษในสมัยอยุธยาตอนตนจากมหาชาตคิําหลวง กัณฑชูชก  
 

วาทิต  ธรรมเชื้อ1
 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่องบทบริภาษในสมัยอยุธยาตอนตนจากมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกน้ีมุงศึกษา
สถานการณการใชบทบริภาษ กลวิธีการบริภาษและสภาพสังคมที่ปรากฏในเรื่องมหาชาติคําหลวง 
กัณฑชูชก ผลการศึกษาสถานการณที่ใชบทบริภาษพบวา สถานการณที่ใชบทบริภาษปรากฏ  
3 สถานการณ คือ สถานการณการบริภาษที่เกิดจากความไมพึงพอใจบคุคล สถานการณการบริภาษที่
เกิดจากความผิดหวังในสิ่งทีป่รารถนา และสถานการณการบรภิาษที่เกิดจากการขัดแยงระหวางบุคคล 
ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีการบริภาษน้ันผูวิจัยพบ 3 ประการ คือ 1. กลวิธีการบริภาษดวยการใช
ภาพพจน 2. กลวิธีการบริภาษดวยการใชสํานวน คําพังเพย 3. กลวิธีการใชการดาวา สวนภาพ
สะทอนคานิยมและความเช่ือในสังคมไทยที่ปรากฏในบทบริภาษจากมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก  
ทั้ง 5 ประการ ไดแก 1. ความเช่ือเรื่องการมีสามีชรา 2. คานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะ 3. คานิยมเรื่อง
กุลสตร-ีภรรยาที่ดี 4. มายาคติเรื่องของผูหญิง และ 5. คานิยมเกี่ยวกับสถานภาพพราหมณ  
 
คําสําคัญ: กลวิธีบริภาษ, มหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก, คานิยม, ความเช่ือ, เจตคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, E-mail: ajwathit@gmail.com 
 รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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Scolding Chapters in the Early Age of Ayutthaya  
from Mahajati Kamlaung: Jujaka Part 

 
Abstract 
 From the study of scolding chapters in the early age of Ayutthaya from 
Mahajati Komlaung : Jujaka Part, the researcher aims to study the situations of using 
the scolding chapters, the strategies of scolding and the states of society appearing in 
Mahajati Komlaung : Jujaka Part.  The result of the situational study shows that there 
are 3 situations used in the scolding chapters: the situations caused from the 
disapproval of others, the situations caused from the disappointment of something 
and the situations caused from the conflict of people. From the result of the study 
of the strategies of scolding, the researcher found that there are three strategies: the 
scolding strategy using figurative language, the scolding strategy using Thai proverb 
and the direct scolding. Moreover, the image of scolding chapter in Mahajati 
Komlaung : Jujaka Part which reflects from the values and beliefs in Thai society 
relates to 5 things: the belief of having the old husband, the value of gender,  
the value of being a good wife, female myth and the value of being Brahman. 
 
Keyword scolding strategies, Mahajati Komlaung: Jujaka Part, value, belief, attitude 
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1. บทนํา 
 ในบรรดากัณฑตางๆในเรื่องมหาชาติคําหลวง กัณฑที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ กัณฑชูชก 
เน่ืองจากกัณฑชูชกน้ีมีความสนุกสนานของตัวละครอยางชูชก  กัณฑชูชกน้ีเปนกัณฑที่ไดรับความนิยม
ของผูฟงเปนอยางมาก เน่ืองจากพฤติกรรมของชูชกน้ันทําใหผูฟงน้ันเกิดความสงสารและเห็นใจในตัว
ชูชก (กรุณารส)  
 ฉะน้ัน กัณฑชูชกบรรพจึงเปนเหมือนตอนที่เตือนผูฟงลวงหนาวาจะเกิดเหตุราย กลาวคือ 
เมื่อผูฟงไดฟงกัณฑน้ีจะทราบถึงเหตุการณตอไปลวงหนาวาจะมีการขอสองกุมารไปเปนทาส  
กัณฑชูชกบรรพน้ีมีความโดดเดนในเรื่องของภาษา เน้ือหาและพฤติกรรมของตัวละคร กลาวคือ  
การใชภาษาน้ันทําใหผูฟงน้ันเกิดจินตภาพซึ่งทาํใหเขาใจเน้ือหาของเรือ่งและพฤติกรรมของตัวละครได
เปนอยางดีและผูฟงก็สามารถรับรสทางวรรณคดีไดดวย  
 ชูชกเปนตัวละครปฏิปกษหลักในเรื่องมหาชาติ ความสนุกสนานของกัณฑมักจะปรากฏจาก
การกระทําของชูชกบาง ลักษณะบุคลิกภาพของชูชกบาง ในขณะเดียวกันความสนุกสนานอีกประการ
หน่ึง คือ ความเห็นใจและสงสารตัวละครอยาง นางอมิตดาที่ถูกเหลานางพราหมณีวากลาว จนนําไปสู
ปมขัดแยงในเรื่อง กลาวคือ นางอมิตดาถูกนางพราหมณีดาวาอยางรุนแรงเน่ืองจากนางอมิตดา
ปรนนิบัติชูชกเปนอยางดี จนทําใหเหลาพราหมณพากนักลบัไปดาวาเหลาภรรยาของตนจนทําใหเหลา
นางพราหมณีเกิดความโกรธแคนจนนําไปสูการดาวานางอมิตดาในขณะที่นางไปตักนํ้า เมื่อนางอมิตดา
ถูกดาวาเชนน้ันจึงกลับไปขอใหชูชกไปขอสองกุมาร  
 จากการสํารวจในเบื้องตนน้ีทําใหเห็นวา คนอยุธยาตอนตนมีความคิดเรื่องการบริภาษ 
ซึ่งสะทอนไดจากบทบริภาษจากเรื่องมหาชาติ กัณฑชูชกน้ี การศึกษาบทบริภาษจากเรื่องดังกลาวจะ
ทําใหเห็นสายธารความคิดของคนไทยในเรื่องการบริภาษ อีกทั้งยังจะเห็นภาพสะทอนสังคมใน 
ดานคานิยมและความเช่ือที่แฝงอยูในเรื่องดวย 
 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาบทบริภาษในสมัยอยุธยาจากวรรณกรรม มหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก 
 

3. ขอบเขตการศกึษาวิจัย 
 - ศิลปากร,กรม. (2540). มหาชาติคําหลวง ใน วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม1.กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร. 
 - การศึกษาครั้งจะศึกษาเฉพาะการบริภาษระหวางตัวละครเอกในมหาชาติ กัณฑชูชก ไดแก 
ชูชก นางอมิตตดา และพราหมณี  
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
 คําวา “บริภาษ” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การดา, 
คําดา สําหรับ “บทบริภาษ” จึงอาจจะหมายถึง การที่หยิบยกเอาเรื่องราวตางๆที่ไมดีมาใชในการดา
ทอของตัวละคร เหตุที่บทบริภาษสะทอนคานิยมของคนในสังคมออกมาไดน้ัน เน่ืองจากถอยคําที่จะ
นํามาใชบริภาษสวนใหญเปนการนําเอาความคิด ความเช่ือหรือเจตคติในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
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หน่ึงมาแสดง(วิสันต  สุขวิสิทธ์ิ อางถึงใน รัญชนีย ศรีสมาน, 2552: 8-22) อาจจะกลาวไดวาบท
บริภาษน้ันเสนอคานิยมที่สงัคมพึงประสงคแตมิไดเปนการนําเสนอแบบตรงๆ แตแสดงออกโดยการ
กลาวตําหนิ ดาทอ  การประชดประชัน รวมถึงการตัดพอดวย ซึ่งการบริภาษน้ันแสดงถึงสถานภาพ
ของตัวละครที่ตางกันโดยแฝงความสัมพันธเชิงอํานาจของบุคคลกลุมตางๆในสังคมทั้งทางดานเพศ
สถานะ วัยวุฒิ และผูนําดวย 
 

5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดสุนทรียศาสตรของ ไอ.เอ ริชารด แนวคิดโครงสรางนิยม 
และแนวคิดเรื่องหนา (Face) โดยปรับปรุงมาจากหนังสือศักด์ิศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย 
ของกุสุมา รักษมณี (2550) 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะหขอมูลและ
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)  
 

7. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก ผลการศึกษาพบวา 
การใชบทบริภาษน้ันตองมี เรื่องของสถานการณมาเกี่ยวของ สําหรับกัณฑชูชกน้ีพบทั้งสิ้น  
3 สถานการณ ดังน้ี 
  1. สถานการณการบริภาษที่เกิดจากความไมพึงพอใจบุคคล ความไมพึงพอใจในบุคคลน้ีเกิด
จากการที่ตัวละครหน่ึง ไมพอใจตัวละครหน่ึง โดยตัวละครใดตัวละครหน่ึงแสดงถึงพฤติกรรมที่ 
ไมพึงปรารถนาใหแกตัวละครหน่ึง ในกัณฑชูชกน้ีจะเห็นไดจากตอนที่นางอมิตดาถูกนางพราหมณีรุม
ดา เน่ืองจากพฤติกรรมของนางอมิตดาเปนที่ไมพงึปรารถนาของเหลานางพราหมณี เพราะนางอมิตดา
ปรนนิบัติชูชกเปนอยางดีซึ่งเหลานางพราหมณีไมสามารถจะทําได จึงเปนเหตุใหนางพราหมณีเหลาน้ี
แสดงความกาวราวข้ึนโดยการรุมดานางอมิตดา ซึ่งอาจจะกลาวไดวาการแสดงความกาวราวน้ีเปนการ
กาวราวโดยตรงดวยวาจา ความไมพอใจในพฤติกรรมของนางอมิตดาน้ันเริ่มจากการที่เหลาพราหมณ
เห็นนางอมิตดาปรนนิบัติชูชกและกลับไปดาวานางพราหมณีซึ่งเปนภรรยา ดังที่กวีไดบรรยายไววา 
 

อันดับนนน  อันวาพราหมณหนุมทงงหลาย อันธหมายมีในบานทุนวิษฐ เขาก็
เห็นอมิดดามีมารยาทอันดี  แลโดยใจชีพราหมณแกนนน อยํ อมิตฺตาตาปนา มหลฺ
ลกพฺราหฺมณํ สมฺมา ปฏิชคฺคติ  จึงพราหมณบาวทงงหลายก็รําพึงดงงนี้  อันวาอมิด
ดา มันบําเรอรักษาพราหมณเถา  ดุจบําเรอแกเจาแกครู  แลไปดูดี รบานี้ ตุมฺเห  อมฺ
เหสุ กึ ปมชฺชถาติ เขาก็ทาวกลาวแกเมีย เขาดงงนี้ อันวาสูทงงหลายดงงฤๅแลมาเยีย 
สเพลาะสะแพละ เอาะแอะแลมาลืมตู สูมิดูแมสูอมิดดา  อันมันบําเรอรักษาผัว  
กลัวยยอบนนน  อตฺตโน  ภริยาโย  ตชฺเชนฺติ  เขาก็คํารนคําราม  แกพราหมณีทงง
หลาย  ความใดอายเขาก็ดาแลฯ 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม 1, 2540: 134) 
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 คําประพันธดังกลาวจะเห็นไดวาพราหมณหนุมมีความพึงพอใจในพฤติกรรมของนางอมิตดาที่
ปรนนิบัติสามีอยางเต็มที่ อีกทั้งยังมีกิริยามารยาทที่ดีอีกดวย ความพึงพอใจดังกลาวนํามาสูการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางนางอมิตดากับเหลานางพราหมณี ซึ่งเหลาพราหมณหนุมใชขอแตกตาง
ในเรื่องการปรนนิบัติ โดยพราหมณหนุมกลาววา “มันบําเรอรักษาพราหมณเถา ดุจบําเรอแกเจาแก
ครู” ซึ่งแสดงถึงการปรนนิบัติอยางสูงสุดและดีที่สดุ ในขณะที่ความรูสึกของพราหมณหนุมที่มีตอเหลา
นางพราหมณีน้ัน เปนแบบ“อันวาสูทงงหลายดงงฤๅแลมาเยียสเพลาะสะเพละ เอาะแอะแลมาลืมตู” 
จึงทําใหเกิดความไมพอใจในพฤติกรรมของนางพราหมณี เหลาพราหมณหนุมจึงดาทอตางๆนานา
เพื่อใหเหลานางน้ันไดอายดังที่กวีบรรยายวา “เขาก็คํารนคําราม แกพราหมณีทงงหลายความใดอาย
เขาก็ดาแลฯ” 
 2. สถานการณการบริภาษที่เกิดจากความผิดหวังในสิ่งที่ปรารถนา ความกาวราวของมนุษยมี
สาเหตุที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ความผิดหวังในสิ่งที่ปรารถนา เมื่อมนุษยไมสามารถทําตามความ
คาดหวังของมนุษยในสิ่งที่ปรารถนามักจะเกิดแรงกระตุนใหเกิดความโกรธซึ่งในหลายๆครั้งมนุษย
มักจะแสดงออกซึ่งความผิดหวังในสิ่งที่ปรารถนาดวยความกาวราวบางครั้งอาจจะถึงกับการทําราย
รางกายและสิ่งของ ในตอนที่นางอมิตดาขอรองใหชูชกไปหาทาสเพื่อมาทํางานแทนตนแตชูชกปฏิเสธ
ชูชกกลาวกับ อมิตดาวา “ขาแตแมยอดสงสาร  การใดอันจมรูจมหลัก  พี่น้ีแกฤๅนัก  ฤๅจะทํา น้ีนะ
เจา ธนํ  ธฺญฺจ พฺราหฺมณิ ทั้งเขาเปลือกเขาปลอย  สินนอยหน่ึงฤๅจะมี  แกพี่น้ี”  เมื่อนางอมิตดา
ไดยินชูชกกลาวปฏิเสธดังน้ันนางจึงเกิดความผิดหวังในสิ่งที่ปรารถนาซึ่งนําไปสูความโกรธในที่สุด  
นางจึงกลาวบริภาษชูชกวา 
 

พฺราหฺมณี  อาห  อมิดดาก็รานระ  ตระบะชีพราหมณคืน  ดงงนี้  เอหิ พฺราหฺมณ  คจฺ
ฉาหิ  เวอยพราหมณ มึงอยาไดมาตอแยไวแมมึงจะเห็นใหแกมึงไปนิทวัน  ยถา  เม  
วจนํ  สุตํ  โดยดงงจริง  เขาวา  ฦๅชาบานเมืองเรา  นี้นเวอย   

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 137) 

 การที่ชูชกปฏิเสธการหาทาสมาใหนางอมิตดาดวยการที่บอกวาตนมีความเฒาชราและไมมี
ทรัพยสินที่จะไปซื้อทาสมาใหนางใชสอย แตนางก็มิไดลดละความพยายามในการหาทาสจึงเสนอให 
ชูชกไปของพระชาลีและพระกัณหาซึ่งเปนพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเวสสันดรมาเปน
ทาส แตชูชกก็ปฏิเสธนางอีกดวยเหตุผลที่วา “ดูกรแม  พี่น้ีแกนัก  แลจะลงลางยางเดินก็มิได... 
ทางเต็มหนําไกลแกล  ขาเถาแมฤๅจะเดอร  รอดเลอย...” นางอมิตดาถูกปฏิเสธถึงสองครั้งจึงทําให
นางรูสึกโกรธมากย่ิงข้ึน จนนําไปสูการบริภาษชูชกอยางรุนแรง คือ เมื่อเกิดศึกสงครามแตกลับไมได
การรับเกณฑไปเปนทหารในกองทัพเพราะมีรูปรางอัปลักษณจึงทําใหไมไดการรับเลือกดังที่นางอมิต
ดากลาววา “เวอยพราหมณ  มึงน้ีดงงเลวบันดาลเนา  แลธมิเอาไปยงงงานพระราชสงคราม 
ทานนนน”อีกทั้งยังตอกยํ้าถึงรูปรางลักษณะที่ไมเปนที่พึงประสงคของหญิงวา “อน้ีคืออายพรอยฟน
หัก  อยูมลักแลเขามิกลววมึง” แตเหนือสิ่งอื่นใดที่ทําใหชูชกตองเจ็บชํ้านํ้าใจมาก คือ การที่ 
นางอมิตดากลาวถึงความรักที่ลดลงหากชูชกไมไปขอสองกุมาร ดังที่นางอมิตดากลาววา “ผิมึงมิรูอาย
แลมิเอามา  อยาไดสงกา  วากูจะรักมึงดงงเกาเลอย  เอวํ  พฺราหฺมณ ชานาหิ  จงมึงรําพึงแกตนแก
เน้ือ  วากูมิไดเอื้อเฟอโสดสักอัน  พอออกเฮอย” และนําไปสูการตัดความสัมพันธกับชูชก จนใน
ทายที่สุดชูชกจํายอมไปขอสองกุมาร 
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 3. สถานการณการบริภาษที่เกิดจากการขัดแยงระหวางบุคคล ความคิดของบุคคลอาจจะมี
ความคิดที่แตกตางกัน หากความคิดของบุคคลไดรับการไกลเกลี่ยใหเขาใจกันแลวก็จะไมเกิดความ
กาวราวและรุนแรงข้ึน แตหากความคิดของบุคคลไมไดรับการไกลเกลี่ยหรือไมเกิดความเขาใจระหวาง
บุคคลก็จะเกิดความกาวราวและนําไปสูการใชความรุนแรง ดังเห็นไดจากตอนที่ชูชกหนีสุนัขของพราน
เจตบุตรไปอยูบนตนไม พรานเจตบุตรเห็นชูชกเปนพราหมณจึงมีความไมพึงพอใจในสถานภาพของ 
ชูชกอยูแลวจึงไดบริภาษชูชก ความขัดแยงทางความคิดของตัวละครทั้งสองน้ันยอมนํามาสู 
ความกาวราว ดังจะเห็นไดจากการกลาวขูและบริภาษของพรานเจตบุตรวา 

 
พราหมณมึงยอมลวงเอาลาภใหทาวธปรดาบเข็ญใจ  อติทาเนน ขตฺติโย  บัดนี้ธใหสารใส
เสวตร  ชํานินเรศนนนแกสู  อาทาย  ปุตฺตทารฺจ  พระภูบดีเอารส  อีกนางนัดพรตเสด็จไป  
วงฺเก  วสติ ปพฺพเต อยูสํานักนิในวงกฎ  ทรงเพศพรตเอาบุญ...มึงมีคุณเคนโคลก  ทําผิดโสรก
ก็จะถึง  รฏฐา  ปวนมาคโต  มึงมาลุปาใหญ  สงัดไสสยงแขง  ราชปุตฺตํ  คเวสนฺโต  แลมึงมา
แสวงหาลูกทาว  มึงบมิรูจักฝมือพอมึงผูราว  ฤๅนเวอย...มึงจะเปนผีบัดนี้ณเถา  มึงมิทันสั่ง
ลูกเตาแลเมียมึง อยํ หิเต มยานุนฺโน ปนกูนี้ขึงสายสรับ  คร้ันดีดถับถึงยรรยอดแล สโร ปาสฺสติ  
โลหิตํ  มันก็จะตอดติดตับกินเลือด  เถาแหงเหือดคุงโครง สิโร เต วชฺฌยิตฺวาน กูก็จะตัดหัวมึง  
โหงลงจากคาไม  ตรแบนไวกลางดิน หทยํ เฉตฺวา สพฺธนํ ศรีศิลปะกูก็จะปาด ใหมึงขวั้นขาด
ตับไต ปนฺถสกุณํ  ยชิสฺสามิ  ก็จะใหเปนพลี  บูชาผีที่ปานี้  ตุยฺหํ  มํเสน พฺราหฺมณ สวนเนื้อมึง
กูก็จะพลาแลสบยไม  ใหไหวเทพยดา  บูชาพระพนัศบดี... 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 143-144) 

 คําบริภาษของพรานเจตบุตรอาจจะเรียกไดวาเปนคําขูเสียมากกวา พรานเจตบุตรขูชูชกวา
หากชูชกโกหกพรานเจตบุตรจะยิงชูชกดวยปนและนําเน้ือของชูชกไปเซนไหวผีปา เทพยดารวมทั้ง
พระพนัศบดีดวย ชูชกดวยความหวาดกลัวจึงโกหกเพิ่มเติมและนําไปสูการไกลเกลี่ย ทายสุดตัวละคร
ทั้งสองเขาใจตรงกัน ดวยชูชกไดโกหกพรานเจตบุตรวาตนน้ัน “อันวากูน้ีเปนบาแดงiแทรงไซ  สารสง
ใหมาทูลขาวแล”เห็นไดวาชูชกโกหกวาตนเองน้ันเปนราชทูตที่พระเจากรุงสัญชัยสงมาเพื่อรับพระ
เวสสันดรกลับพระนครพรานเจตบุตรจึงลดความกาวราวและชวยเหลือดวยการบอกทางไปเขาวงกฎ
ใหกับชูชกดวย 
 สถานการณการบริภาษทั้งสามสถานการณน้ันแสดงใหเหน็ถึงสาเหตุและกระบวนการเกดิการ
บริภาษ สถานการณการบริภาษดังกลาวน้ันยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวละครดวย กลาวคือ 
มีคูความสัมพันธ 3 คู คือ ความสัมพันธสามีกับภรรยา  ความสัมพันธของคนในชุมชนเดียวกันและ
ความสัมพันธของคนที่ตางสถานภาพ ฉะน้ัน การศึกษาบทบริภาษในมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกน้ี 
ไมเพียงแตจะเห็นถึงสาเหตุของการบริภาษเพียงเทาน้ัน แตยังเห็นถึงความสัมพันธของตัวละครดวย 
 
กลวิธีการสรางบทบริภาษในมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก 
 บทบริภาษน้ันมกีระบวนการลําดับความคิดเพื่อแสดงถึงถึงความเขมขนทางอารมณ ดังที่ได
กลาวมาแลววา บทบริภาษน้ันเปนการหยิบยกเอาเรื่องราวตางๆ ที่ไมดีมาใชในการดาทอของตัวละคร 
เหตุที่บทบริภาษสะทอนคานิยมของคนในสังคมออกมาไดน้ัน เน่ืองจากถอยคําที่จะนํามาใชบริภาษ
สวนใหญเปนการนําเอาความคิด ความเช่ือหรือเจตคติในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงมาแสดง
ดังน้ันบทบริภาษจึงองคประกอบตางๆดังน้ี 1. การใชภาพพจน คือ กลวิธีอันเปนศิลปะของการใช
ภาษา สํานวนในการพูด หรือ การแตงหนังสือ โดยกลาวถึงสิ่งหน่ึง แตใหมีความหมายไปถึงอีกสิ่งหน่ึง 
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มีความมุงหมายเพื่อเพิ่มอรรถรสใหแกขอความน้ันๆ (ราชบัณฑิตยสถาน,2552: 357) การใชภาพพจน
ในกัณฑชูชกที่มากที่สุด คือ การใชอุปมาดังเชนในตอนที่เหลาพราหมณหนุมดาวาเหลานางพราหมณี
ซึ่งเปนภรรยาวาใหปรนนิบัติสามีเหมือนกับนางอมิตดาที่ปรนนิบัติชูชกเหมือนกับเจาเหมือนกับครู 

 
...อันวาอมิดดา มันบําเรอรักษาพราหมณเถา  ดุจบําเรอแกเจาแกครู  แลไปดูดี รบา
นี้ ตุมฺเห  อมฺเหสุ กึ ปมชฺชถาติ เขาก็ทาวกลาวแกเมีย เขาดงงนี้ ...  

(วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม 1, 2540: 134) 

 คําประพันธขางตนน้ีใชอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นภาพเหลาพราหมณหนุมเปรียบ 
การปรนนิบัติสามีของนางอมิตดากับการปรนนิบัติใหกับเจา คําวา “เจา” ในที่น้ีนาจะหมายถึงกษัตริย 
และคําวา “ครู” หมายถึง ครูบาอาจารย การเปรียบเทียบดังกลาวอาจจะทําใหภาพของการปรนนิบัติ
ใหกับกษัตริยที่ตองปรนนิบัติอยางดีที่สุด ในขณะที่การปรนนิบัติใหกับครูบาอาจารยตองปฏิบัติดวย
ความเคารพที่สุด ดังน้ันการที่พราหมณหนุมเปรียบเทียบการปรนนิบัติสามีกับเจาและครู ก็เพื่อจะ
บอกใหเหลานางพราหมณีตระหนักถึงการปฏิบัติตอสามีอยางดีที่สุดและตองเคารพสามีที่สุดดวย 
 2. การใชสํานวน คําพังเพย ถอยคําหรือขอความ ที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว  
มีความหมายไมตรงตัว มีลักษณะเปนความเปรียบหรืออุปมาอุปไมยถึงสิ่งตางๆ ในตอนที่เหลานาง
พราหมณีดาวานางอมิตดาน้ันไดใชสํานวนในการดาวา ในเรื่องที่พอแมของนางอมิตดาไมรักนางจึงทํา
ใหนางตองมีสามีชรา ดังที่เหลานางพราหมณีดาวา 

 
มานศรีสาใจบาว  ใครตองคราวฤๅจะคืน  รอดเลอย  อมนาป  วต เต ญาตี  เขาก็เอา
มึงมาฝากฝนแกเถาเร้ือ แลมึงเอาเนื้อมาสูเสือนี้กลใด  ดงงนี ้

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 135) 

 เน่ืองจากเน้ือหรือเน้ือสมัน ยอมตกเปนเหย่ือของเสือเสมอ จึงมีสํานวนเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
เน้ือ (เน้ือสมัน)กับเสือสํานวนหน่ึง คือ “เอาเน้ือสูเสือ” หมายถึงเอาคนที่ไมมีอํานาจไปสูกับคนที่มี
อํานาจ หรือใหคนฝายหน่ึงที่มีสิ่งที่ดอยกวาอีกฝายหน่ึงไปสูกับฝายที่เหนือกวาทุกกรณียอมไมมีทาง 
สูกันได กาญจนาคพันธุ ไดแตงเปนโคลงกระทูสุภาษิต ไววา 

 
เอา ตนปนดวยเหลา       ตุโกง 
เนื้อ ปาเขาปนโขลง       พยัคฆราย 
สู พยัคฆจักตายโหง    เองพอ 
เสือ สบเนื้อจักยาย         หอนราย ฤๅมี 

  การที่กวีใชสํานวนที่วา “เอาเน้ือมาสูเสือ” ทําใหเห็นวานางอมิตดาน้ันถูกลิดรอนสิทธิ
สตรีลงไปอยางย่ิง กลาวคือ เมื่อนางเปนภรรยาของชูชกแลว นางก็เปรียบเหมือนกับเน้ือ(เน้ือสมัน)  
ที่ไมสามารถตอสูกับเสืออยางชูชกได คําวา “ตอสู” น้ีไมไดหมายถึงการใชกําลัง แตหมายถึงนางไมมี
สิทธ์ิและถูกลดคุณคาลง เพราะนางอมิตดาน้ันยังอยูในวัยสาวจึงควรจะมีสามีที่หนุมจึงเหมาะสมกัน 
ในขณะเดียวกันธรรมเนียมสตรีไทยโบราณน้ันสามีเปรียบเปนชางเทาหนา เมื่อสามีวาอยางไรภรรยาก็
ไมมิสิทธ์ิจะขัดคาน จึงทําใหนางอมิตดาเหมือนตกอยูในภาวะถูกลดศักด์ิศรีของความเปนมนุษยลงไป 
 3. การดาวา หมายถึง การใชคําพูดในการดาวาอีกฝายหน่ึงโดยตรง ซึ่งการดาวาน้ันมักใช
คําพูดหรือถอยคําที่เปนคําหยาบ (รุงอรุณ ทีฆชุณหเถียร, 2529 : 110-111) ในกัณฑน้ีตลอดทั้งกัณฑ
มีการใชการดาวาอยู 2 ประเภท คือ การดาวาโดยใชขอบกพรองหรือปมดอยนํามาดาวาและการดาวา
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โดยใชการใชเรื่องกรรม ซึ่งจะปรากฏในกลวิธีการบริภาษ การดาวาโดยใชขอบกพรองหรือปมดอย
(Inferiority Feelings) คือ ความปรารถนาจะมีปมเดนสัมพันธอยูกับความรูสึกตํ่าตอยและ 
การแสวงหาสิ่งชดเชยคนสวนใหญมีจุดออนทางกายไมอยางใดก็อยางหน่ึงiiจุดออนเหลาน้ีอาจเกิดจาก
สาเหตุทางกรรมพันธุหรือพัฒนาการที่ขาดๆเกินๆก็ได คนเรามีจุดออนไมเฉพาะแตทางกายเทาน้ัน 
ทางสังคม อารมณ จิตใจ ก็มีจุดออนดวยคนทุกคนพยายามหาทางชดเชยปมดอยดวยการสรางปมเดน
ข้ึนมาดังจะเห็นไดจากตัวละคร 2 ตัว คือ นางอมิตดาที่มีปมดอย คือ มีสามีชรา สวนชูชกมีปมดอย  
คือ มีรูปรางที่อัปลักษณ ตัวละครทั้งสองเมื่อถูกบริภาษผูบริภาษจะนําปมดอยของตัวละครทั้งสอง
ข้ึนมากลาว นางอมิตดาเปนหญิงสาวอยูในวรรณะพราหมณเมื่อพอของนางซึ่งเปนเพื่อนกับชูชกนําเงิน
ที่ชูชกฝากไปใชจนหมด เมื่อชูชกมาทวงคืน พอของนางอมิตดาไมสามารถจะใชหน้ีไดจึงยกนางใหเปน
ภรรยาเพื่อเปนการใชหน้ีแทน แมวานางอมิตดาจะยินยอมหรือไมแตดวยความกตัญูกตเวทีนางจึง
ตองจํายอมเปนภรรยาของชูชก อีกทั้งนางไดปรนนิบัติชูชกอยางดีที่สุดและดวยความเคารพที่สุด 
แสดงใหเห็นวานางอมิตดาน้ันไดรับการสั่งสอนมาเปนอยางดีสมกับการที่เปน “เบญจกัลยาณี” 
อยางไรก็ตามน้ันการที่นางอมิตดาไมอยูในบรรทัดทางสังคมของหมูบานทุนวิฐซึ่งเหลาพราหมณีที่เปน
เพื่อนบานน้ันมีวิถีประชา (วิถีชาวบาน) คือ ปรนนิบัติสามีอยางตามมีตามเกิด หรืออาจจะกลาวไดวา 
ปรนนิบัติสามีไมดีเทาที่ควรและไมเคารพสามี   เมื่อนางอมิตดาปรนนิบัติสามีสวนทางกับวิถีประชา
ของหมูบานจึงทําใหนางอมิตดากลายเปนผูผิดในสังคมของหมูบานทุนวิฐ  อีกทั้งยังไดรับบทลงโทษ
ทางสังคม คือ การดาวา เหลานางพราหมณีมีกลวิธีดาวานางอมิตดาดังตอไปน้ี 
 ข้ันแรก กลาวถึงปมดอยทางครอบครัว ดังทีก่ลาวถึงเรื่องปมดอยมาแลวในขางตนวาปมดอย
เปนสิ่งที่ตนเองน้ันรูสึกวาบกพรองหรือดอยกวาผูอื่น จึงตองหาวิธีการที่จะลบปมดอยหรือสราง 
อําพรางปมดอยของตน นางอมิตดาน้ันมีปมดอยเพียงเรื่องเดียว คือ การมีสามีชรา นางจึงตองลบปม
ดอยของตนเองดวยการปรนนิบัติสามีอยางดีที่สุดเพื่อที่จะไมไดถูกดาวาเปนภรรยาที่ไมดี แตอยางไรก็
ตามนางก็ผิดวิถีประชาของหมูบานทุนวิฐจึงตองถูกรุมดาวา นางพราหมณีเหลาน้ันเริ่มดานางอมิตดา
ดวยเหตุผลที่วานางก็เปนหญิงสาวสวยเหตุใดพอแมหรือญาติจึงใหแตงงานกับสามีชรา อาจจะเปน
เพราะวาครอบครัวไมรัก ดังที่กวีไดพรรณนาไววา 

 
ดงงจริง  แมมึงบยนมึงฤๅณเจา  ฤๅวายายยาเถามึงชงง  แชงฤๅ  อมิตฺโต  นูน  เต  
ปตา  ปาทํสุ  พงษามึงเยียบาป  ก็มาใหมึงลมสพาบแกพราหมณนี ้

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 134) 

 คําประพันธดังกลาวจะพบวาเหลานางพราหมณีไดกลาวถึงครอบครัวของนางอมิตดาวา 
มารดาของนางน้ัน       กลั่นแกลงนาง อีกทั้งยายและยาก็เกลียดชังและสาปแชง จนนางตองมาเปน
ภรรยาของชูชก อีกทั้งยังกลาวถึงความเกลยีดชังของแมและยายที่มีตอนางอมิตดาทีใ่หแตงงานกับสามี
ชราจนนางถูกลิดรอนสิทธ์ิของมนุษยไปดังที่เหลานางพราหมณีกลาววา  

 
มานศรีสาใจบาว  ใครตองคราวฤๅจะคืน  รอดเลอย  อมนาป  วต เต ญาตี  เขาก็เอา
มึงมาฝากฝนแกเถาเร้ือ แลมึงเอาเนื้อมาสูเสือนี้กลใด  ดงงนี ้

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 135) 
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 ในข้ันตอนที่สอง คือ การกลาวถึงบุรพกรรมที่ทําใหนางอมิตดาตองมีสามีชรา จะเห็นไดจาก
ตอนที่เหลาพราหมณีกลาวบริภาษถึงบิดาและปูของนางอมิตดาวา 

 
พงษามึงเยียบาป  ก็มาใหมึงลมสพาบ  แกพราหมณนี้  เอวํ  ทหริยํ  สตึ  โฉมมลาก
งามสามสี่  เนื้อแถงถี่ดําแดง  พ่ีเฮอย  อหิตํ  วต  เต  ญาตี  บาปหลงงแรงฤๆณเจา  
ยยวปูเปามึงทํา  โทษฤๅ  มนฺตยึสุ  รโหคตา  ความขําเขาซับซ่ี  ในวัดที่ดรธานปลยว
นั้น  เย  ตํ  ชิณฺณสฺส  ปาทํสุ  บนานเขาจับจูใหมึงเอาเถาเปนผวว ดงงนี ้

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 134-135) 

 คําบริภาษของเหลาพราหมณีดังกลาวจะเห็นไดวามีการกลาวถึงการทําบาปของครอบครัว 
โดยเฉพาะการกระทําไมดีในวัดรางสงผลใหนางอมิตดาซึ่งเปนลูกสาวและหลานสาวตองมีสามีชรา 
 ในข้ันถัดมา คือ การตอกยํ้าถึงขอดอยของนางอมิตดา กลาวคือ นางอมิตดามีปมดอยเพียง
อยางเดียว คือ การมีสามีชรา ดังน้ันเพื่อใหนางอมิตดารูสึกถึงปมดอยอยางรุนแรงที่สุด เหลานาง
พราหมณีจึงตองช้ีปมดอยเรื่องการสามีชรา อาจจะกลาวไดวาเปนการแทงใจดําของนางอมิตดามาก
ที่สุด ดังที่เหลานางพราหมณีไดตอกยํ้าวา 

 
อฺญํ  ภตฺตารํ  วินฺทึสุ  เขาบหวงงใหผววบาว  มาใหแกชีพุก พาวโพกลวง  ตูกลยดนี้  
เย  ตํ  ชิณฺณสฺส  ปาทํสุ  รอยเขาลวงลมอม  แลมาใหแกบาคคอมขวลทรรป  ฤๅชอบ
นา  เอวํ  ทหริยํ  สตึ  เปนสาวสันทัดสงยมพรยม  รรยมปาก  เปรมตรู  โสดแล  

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 135) 

 สวนลําดับสุดทาย คือ การกลาวถึงการทําบาปของตัวนางเอง สาเหตุที่นางไดสามีชราน้ันก็
เพราะนําเครื่องสังเวยมากินกอนการบวงสรวง ดังที่กวีไดพรรณนาวา 
...ทุยิฏฐนฺเต นวมิยํ ยยวแมบูชาผีเกาค่ํา กาเถาพรํ่ามากิน กอนฤๅ อกตํ อคฺคิหุตฺตกํ ปรดิทิน นางบไหวไฟ ใด
แตหลังมาฤๅ ณเจา เย ตํ ชิณฺณสฺส ปาทํสุ จ่ึงญาติกากุมมือฝาก แลบมีขันหมากไหวมาถาม… 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1,2540: 135) 

 ความเช่ือเรื่องการไดสามีแกชรา ในกัณฑชูชกน้ีไดแสดงบุพกรรมของนางอมิตดาวาไดกระทํา
กรรมอยางหน่ึง คือ    นําของเซนสังเวยมากินกอนจะบูชาเทพเจาเปนผลใหเมื่อเกิดมาอีกชาติหน่ึงจึง
ไดสามีแกชรา ซึ่งอาจจะเปนไดวานางอมิตดาน้ันไหวไมดี พลีไมถูกจึงทําใหนางตองมารับผลของกรรม
น้ัน ดังน้ันคําบริภาษเรื่องกรรมน้ันจึงเปนการช้ีขอบกพรองที่มีมาต้ังแตอดีตชาติซึ่งสงผลมาถึงชาติ
ปจจุบันของนางอมิตดา สวนตัวละครอีกตัวหน่ึงที่เมื่อผูบริภาษนําปมดอยมาดาน้ัน คือ ชูชก ซึ่งมี
รูปรางอัปลักษณ จนเรียกชูชกวาบุรุษโทษสิบแปดประการiiiชูชกยอมรูดีวาดวยรูปรางอัปลกัษณของตน
น้ันไมสามารถจะหาภรรยาที่หนาตาดีและมีคุณสมบัติของกุลสตรีไดยาก ดังน้ันเมื่อชูชกไดนางอมิตดา
เปนภรรยาจึงรูสึกวาตนเองมีขอเดนที่สามารถอําพรางปมดอยของตนเองได เมื่อนางอมิตดาขอรองให
ชูชกหาทาสเพื่อนํามาทํางานแทนตนชูชกปฏิเสธ อีกทั้งเมื่อนางขอรองใหชูชกไปขอสองกุมารเพื่อ
นํามาเปนทาสชูชกก็ปฏิเสธย่ิงทําใหนางมิตดาเกิดความโกรธและแสดงความกาวราวออกมาทางการ
บริภาษชูชกดวยการกลาวถึงปมดอยของชูชกไววา  

 
ยถา  อคนฺตฺวา  สงฺคามํ  เวอยพราหมณ  มึงนี้ดงงเลวบันดาลเนา  แลธมิเอาไปยงง
งานพระราชสงคราม ทานนนน  อยุทฺเธวปราชิโต  ไปทันปามปะศึก  มาละคึกดวน
กลววแกลน  หอกไปติดแพน  แหลนไปติดดาง  ชางไปถึงงา  แลมึงมาดวนระอารา
ถอย  ดงงนี้  เอวเมว  ตุวํ  พฺรหฺเม  อนี้คืออายพรอยฟนหัก  อยูมลักแลเขามิกลววมึง  
อนคนฺตฺวาว  ปราชิโต  ไปทันถึงทานเจา  แลมาดวน  เราราถอย  ดงงนี้  สเจ  เม  
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ทาสํ  ทาสึ  วา  ดูกรพราหมณ  มึงจิงรําพึงถึงขยุมหญิงชายชวงเทอญ  นานยิสฺสสิ  พฺ
ราหฺมณ  ผิมึงมิรูอายแลมิเอามา  อยาไดสงกา  วากูจะรักมึงดงงเกาเลอย  เอวํ  พฺ
ราหฺมณ ชานาหิ  จงมึงรําพึงแกตนแกเนื้อ  วากูมิไดเอ้ือเฟอโสดสักอัน  พอออกเฮอย 
น เต  วจฺฉามหํ  ฆเร  ดูกรพราหมณ  ชื่อวาเรือนมึงงาม  ดงงเรือนทาว  อยาวมึง
งามดงงเรือนไท  กูก็บมิไปเยือนเลอย  อมนาปนฺเต  กริสฺสามิ  ความอนนใดอาพาธ  
กูก็จะทําใหเถาหาศทุกปรการ  กวาชื่นแล  ตนฺเตทุกฺขํ  ภวิสฺสติ  บนานเลอยมึงก็
จะตรอมรอมโสดแล ฯ 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 138) 

 คําบริภาษของนางอมิตดาจะพบวาลักษณะทางกายภาพของชูชกน้ันมีความอัปลักษณมากจน
หนวยงานราชการ ไมคัดเลือกชูชกเขารับราชการหรือเกณฑไปทําศึกในยามสงครามดังที่นางอมิตดา
กลาววา “เวอยพราหมณ  มึงน้ีดงงเลวบันดาลเนา  แลธมิเอาไปยงงงานพระราชสงคราม ทานนนน” 
แตอยางไรก็ตามปมดอยเรื่องรูปลักษณน้ันชูชกสามารถทําใจไดอาจจะกลาวไดวาปมดอยเรื่อง
รูปลักษณเปนเรื่องชูชกสามารถยอมรับได แตสิ่งที่ชูชกยอมรับไมได คือ การตัดความสัมพันธระหวาง
นางอมิตดากับชูชก เน่ืองจากชูชกรูดีวาตนน้ันไมสามารถหาภรรยาที่มีรูปลักษณที่ดีและมีคุณสมบัติ
เปนกุลสตรีอยางนาง   อมิตดาไดอีกจึงทําใหปมน้ีเปนปมดอยที่ทําใหชูชกรูสึกนอยใจมากและกลัวนาง
อมิตดาโกรธ ดังที่กวีบรรยายไววา “หากมาหนักหนาอก เพี้ยงแพพกมาทับ หับเหงบาคาคาง เอตํ  
วจนํ  ยงงคําครางคําครวญสวาศก็บมิอาจอืไอไดสักคํา” 
 
บทบริภาษ : ภาพสะทอนคานิยมความเชื่อในสังคมไทย 

บทบริภาษในวรรณคดีเรื่องมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกแสดงใหเห็นถึงเรื่องของความเช่ือ
และคานิยมตางๆซึ่งมีทั้งความเช่ือที่เปนแบบไทยและมีความเช่ือที่เปนแบบอินเดียโดยปรากฏใหเห็น
ตลอดทั้งกัณฑ อีกทั้งความเช่ือและคานิยมเหลาน้ียังปรากฏในสังคมไทยในปจจุบัน ดังมีรายละเอียด
ดังน้ี 

1. ความเช่ือเรื่องการมีสามีชรา ในมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกน้ีไดแสดงบุรพกรรมของนาง
อมิตดาวาไดกระทํากรรมอยางหน่ึง คือ นําของเซนสังเวยมากินกอนจะบูชาเทพเจาเปนผลใหเมื่อเกิด
มาอีกชาติหน่ึงจึงไดสามีชรา อาจจะเปนไดวานางอมิตดาน้ันไหวไมดี พลีไมถูกจึงทําใหนางตองมารับ
ผลของกรรมน้ัน อาจจะกลาวไดวาในตอนน้ีเปนการอธิบายเหตุถึงผูหญิงสาวที่มีสามีชรา  

 
เขาบหวงงใหผววบาว มาใหแกชีพุกพาวโพกลวง ตูกลยดนี้ เย ตํ ชิณฺณสฺส ปาทํสุ 
รอยเขาลวงลมอมแลมาใหแกบาคคอมขวลทรรป ฤๅชอบนา เอวํ ทหริยํ สตึ เปนสาว
สันทัดสงยมพรยม รรยมปาก เปรมตรู โสดแล ทุยิฏฐนฺเต นวมิยํ ยยวแมบูชาผีเกาค่ํา 
กาเถาพรํ่ามากิน กอนฤๅ อกตํ อคฺคิหุตฺตกํ ปรดิทิน นางบไหวไฟ ใดแตหลังมาฤๅ 
ณเจา เย ตํ ชิณฺณสฺส ปาทํสุ จ่ึงญาติกากุมมือฝาก แลบมีขันหมากไหวมาถาม 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540 : 135) 

 แมวาความเช่ือเรื่องการมีสามีชราดังกลาวจะมีที่มาจากอินเดีย แตคนไทยในอดีตก็ยังมีความ
เช่ือเชนน้ีอยู ในปจจุบันความเช่ือเรื่องการไหวไมดี พลีไมถูกจะทําใหไดสามีชราจะไมปรากฏแลวแต
ความเช่ือการไดสามีชราเปนบาปหรือเปนสิ่งที่ถูกลงโทษโดยสิ่งเหนือธรรมชาติยังปรากฏอยู  เชน  
การรองเพลงในขณะทําอาหารจะไดสามีชรา หรือหามไมใหหญิงสาวรองเพลงในขณะรับประทาน
อาหาร เปนตน ความเช่ือที่เปลี่ยนแปลงไปน้ีอาจจะเปนเพราะความเช่ือเรื่องบาปกรรมของคนใน
สังคมไทยไดคลายลงไป 
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 2. คานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะ (Gender) แบงแยกบทบาทหนาที่ของหญิงชายในสังคม
ตะวันออกไวอยางชัดเจน เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของสังคมตะวันออกที่วาเปนสังคมของชนช้ันและ
ใหความสําคัญตอบุคคลตามสถานะสูงตํ่า อีกทั้งคานิยมเรื่องสรีระของหญิงชายที่แตกตาง กลาวคือ 
เพศชายมีรางกายที่ใหญโตกวาเพศหญิงจึงทําใหมีหนาที่ปกปองดูแลและมีอํานาจเหนือเพศหญิง 
ในทางกลับกันเพศหญิงที่มีรูปรางบอบบางจึงทําใหตองมีหนาที่ดูแลเพศชาย เปนผูสนับสนุนและไมมี
อํานาจในการตอรองกับเพศชายในสมัยโบราณพลเมืองชายเปนกําลังแรงงานและกําลังทางทหารจึงมี
ความสําคัญเหนือพลเมืองหญิง เพราะแรงงานของผูหญิงไมไดใชเพื่อสังคม ผูหญิงจึงมีฐานะดอยกวา
ผูชาย ฉะน้ันคานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะในสังคมไทยจึงยกยองผูชายใหเปนผูนํา “เปนชางเทาหนา” 
ซึ่งบุคคลในครอบครัวตองใหความเคารพ คานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะน้ีจะเห็นไดจากการที่นางอมิตดา
มีลักษณะกุลสตรี กลาวคือ นางอมิตดาปรนนิบัติตอชูชกอยางดีที่สุดและเคารพทีสุ่ด จึงทําใหพราหมณ
หนุมอิจฉาชูชกจนนําไปสูการเปรียบเทียบหนาที่ของผูหญิงระหวางนางอมิตดากับเหลานางพราหมณี 
ซึ่งผลก็คือ พราหมณหนุมช่ืนชมการกระทําของนางอมิตดามากกวา จนทําใหเหลานางพราหมณีถูก 
ดาวา ดังที่กวีไดพรรณนาไววา 

 
อันดับนนน  อันวาพราหมณหนุมทงงหลาย อันธหมายมีในบานทุนวิษฐ เขาก็
เห็นอมิดดามีมารยาทอันดี  แลโดยใจชีพราหมณแกนนน อยํ อมิตฺตาตาปนา มหลฺ
ลกพฺราหฺมณํ สมฺมา ปฏิชคฺคติ  จึงพราหมณบาวทงงหลายก็รําพึงดงงนี้  อันวาอมิด
ดา มันบําเรอรักษาพราหมณเถาดุจบําเรอแกเจาแกครู  แลไปดูดี รบานี้ ตุมฺเห  อมฺเห
สุ กึ ปมชฺชถาติ เขาก็ทาวกลาวแกเมีย เขาดงงนี้ อันวาสูทงงหลายดงงฤๅแลมาเยีย 
สเพลาะสะแพละ เอาะแอะแลมาลืมตู สูมิดูแมสูอมิดดา  อันมันบําเรอรักษาผัว  
กลัวยยอบนนน  อตฺตโน  ภริยาโย  ตชฺเชนฺติ  เขาก็คํารนคําราม  แกพราหมณีทงง
หลาย  ความใดอายเขาก็ดาแลฯ 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยาเลม 1, 2540: 134) 

 คําบริภาษของพราหมณหนุมจะเห็นไดวาเมื่อผูหญิงสามารถทําหนาที่ในตามคานิยมเกี่ยวกับ
เพศสถานะไดเปนอยางดีก็จะไดรับรางวัลทางสังคม คือ การยกยองและช่ืนชม อยางเชนที่เหลา
พราหมณหนุมยกยองชมเชยนางอมิตดา สวนผูหญิงที่ไมสามารถทําตามหนาที่ตามคานิมเกี่ยวกับเพศ
สถานะไดน้ันก็ยอมจะถูกลงโทษทางสังคม คือ การดาวา ดังเชนเหลานางพราหมณถูกเหลาพราหมณ
หนุมดาวาเรื่องการปรนนิบัติสามี ดังที่ไดกลาวมาแลวถึงคานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะน้ัน คานิยม
เกี่ยวกับเพศสถานะที่อยูในสังคมที่ผูชายเปนใหญน้ันยังปรากฏในวรรณคดีเรื่องมหาชาติคําหลวง 
กัณฑชูชกดวย 
 3. คานิยมเรื่องกุลสตรีภรรยาที่ดีมีหนาที่หลักคือการดูแลสามีและครอบครัวใหอยูดีกินดี  
การอยูดีกินดีน้ีไมใชการหาเงินนอกบาน แตเปนการเอาใจใสดูแลครอบครัวไมใหขาดตกบกพรอง 
การบานงานเรือนไมควรจะบอกพรอง ในกัณฑชูชกบรรพน้ีเมื่อนางอมิตดาถูกพราหมณีทั้งหลายดาวา
ก็จึงไดใหคําขาดแกชูชกวาจะไมทํางานแลวใหไปขอสองกุมารมาเปนขาทาส แตชูชกไดกลาววาตนน้ัน
แกแลวจะหาขาทาสที่ใดมาได ตนจะอาสาเปนขาทาสรับใชนางอมิตดาเอง นางอมิตดาจึงกลาววาตน
น้ันเปนผูหญิงมีตระกูลจะใหสามีมาปรนนิบัติไดอยางไร “...ดูกรพราหมณ ตรกูลกูใชช่ัวชา ผววจะเปน
ขาขาดแกเมียน้ี บมีไส...” ไมเพียงเทาน้ันคําสั่งสอนของชูชกกอนจะออกเดินทางไปขอสองกุมารน้ัน 
ทําใหเห็นวาคานิยมประการหน่ึงของผูชายคือไมตองการใหผูหญิงน้ันมีชู ผูหญิงมีชูนอกจาก 
ผิดศีลธรรมแลวยังนําความเสื่อมเสียมาสูวงศตระกูลดวย ดังน้ัน การเปนผูหญิงที่ดีน้ันจะตองไมมีชู 
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...จ่ึงจะสอน อมิดดา ดงงนี้ จําเดิมแตนี้ไปในเมื่อใชกาล แมอยาคลาดคลานออกไป 
จากออกเรือนเรานี้ ณแมฮา...ตราบใดพ่ีไปบมิมา จงแมอยาเยียสเพลาะสแพละ นัด
แนะชายชู ทําคดคูจากพ่ีนี้... 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540 : 139) 

 4. มายาคติเรื่องของผูหญิง คือ ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ จะตองไดรับความดูแลจากผูชาย 
ซึ่งเปนเพศที่แข็งแรง ฉะน้ัน คําสอนของชูชกจึงเปนเหมือนการแสดงการเอาใจใสดูแลของผูชายที่มีตอ
ผูหญิงอีกดวยจะเห็นไดวากอนที่ชูชกจะออกเดินทางน้ันชูชกไดซอมประตู หาฟน หาบนํ้า ซึ่งเปน 
การแสดงการดูแล เน่ืองจากการเดินทางของชูชกน้ันกําหนดไมไดแนชัดวาจะกลับมาเมื่อไร ดังน้ัน 
การแสดงออกของชูชกทั้งหมดน้ันจึงเปนเหมือนตัวแทนของการดูแลเอาใจใสนางอมิตดา 

 
ดูกรเจา จงแมมาแตตําสบยง พ่ีบมิถยงวาบมิไปเลอย แลแมฮาโสดแล ทฺวารํ 
ปฏิสงฺขริตฺวา ก็กทําแมทวารใบบานประตู บมิใหเห็นรูเห็นชอง ที่ลองลับคํานับนิแลว 
โสดแล อรฺญา ทารูนิ อาหริตฺวา แลวก็เยียปกาปกัง ผังไปยังปา ลาเก็บฟนมาไวแก
เมียตน โสดแล ฆเฏน อุทกํ อาหริตฺวา แลวก็กลออมดิน แลนตตินยงงทา แบกน้ําดวย
บามายงงเรือนตน โสดแล เคเห สพฺพภาชนานิ ปูเรตฺวา ก็ใหน้ําเต็มเตา เขาเต็มไห ไป
เต็มบอ ชื่อวากลอก็บมิใหพรองเลอย ตตฺเถว ตาปสเวสํ สมาทยิตฺวา ก็ดําแลงเพศเปน
ดาบศ จําเมียสํมตวากูชี ใหดูดีในเรือนตน โสดแล  

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1,2540 : 139) 

 5. คานิยมเกี่ยวกับสถานภาพ คําวา “พราหมณ” ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู หมายถึง คนใน
วรรณะที่สูงที่สุดของสังคมอินเดีย มีหนาที่สอนความรูเกี่ยวกับพระเวทและทําหนาที่ติดตอเทพเจา  
ผูที่ เปนพราหมณเปนโดยกําเนิด คือบุตรของพราหมณก็จะมีสถานภาพเปนพราหมณดวย 
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนทามกลางสังคมพราหมณ แมแตพระพุทธเจาและพุทธสาวกสมัยแรกๆ ก็เคย
นับถือลัทธิพราหมณหรอืเคยเกีย่วของกับวรรณะพราหมณมากอน แมกระทั่งนิทานชาดกและเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็มักจะมีพราหมณเขามาเกี่ยวของจึงอาจจะกลาวไดวา พระพุทธศาสนากับ
พราหมณมีอิทธิพลตอกันและกัน แมวาพราหมณในศาสนาพราหมณ-ฮินดู รวมถึงพระพุทธศาสนาน้ัน
จะยกยองใหพราหมณอยูในสถานะที่สูงกวาวรรณะและชนช้ันอื่นๆ เน่ืองจากพราหมณถือไดวาเปน
นักบวช สามารถติดตอกับเทพเจาได รวมทั้งมีหนาที่เปนครูดวย แตในเรื่องมหาชาติคําหลวงน้ัน 
พราหมณเปนตนเหตุของการขับไลพระเวสสันดร จึงทาํใหชาวเมืองเจตราษฎรโกรธแคนและเกลียดคน
ในชนช้ันน้ีเปนอยางมาก ดังน้ันพราหมณในเรื่องน้ีจึงถูกลดสถานภาพใหตํ่ากวาชนช้ันอื่นๆ กลาวคือ 
พราหมณกลายเปนผูที่ถูกรักเกียจในสังคม ดังที่จะเห็นไดจากตอนที่ชาวเมืองเจตราษฎรดาชูชก ดังที่
กวีไดพรรณนาไววา 

 
อันวาฝูงมหาชนทงงหลาย  ก็กลาวแกพราหมณดงงนี้  วาสูหมูพราหมณเดอร
ขอทานทงงหลาย  หากเจาตูฉิบหายจํางายพรากพระบุรี  ทานนี้  ปุนป  อาคตา    
อิธ  ติฏฐถาติ  มึงมาอยูในสถาน  ที่จะขอทานโสดแล ฯ เลณฺฑุทณฺฑาทิหตฺถา พฺ
ราหฺมณํ  อนุพนฺธึสุ  ฝูงมหาชนทงงหลาย กร้ิวโกรธ ก็กลาวแกพราหมณ ดงงนี้ วามึง
จะมักตายฤๅ  ก็มีมือถือไมคอนกอนดิน  เคร่ืองจะกินเนื้อพราหมณ  ก็ตามคํารน
คํารามไปพลาง โสดแล ฯ   (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1,2540: 140) 
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 ในตอนน้ีจะพบวาการบริภาษน้ันไมจําเปนตองไมพึงพอใจบุคคลที่ถูกบริภาษโดยตรงแต
อาจจะมีความไมพึงพอใจในบุคคลที่มีลักษณะเดียวกัน ในตอนน้ีจะเห็นไดวาชูชกมีสถานภาพเปน
พราหมณเหมือนกับพราหมณชาวกลิงคราษฎรที่มาขอชางปจจัยนาเคนทร จึงทําใหชาวเมือง 
เจตราษฎรมีความไมพึงพอใจในสถานภาพของชูชกเชนเดียวกับการไมพึงพอใจในพราหมณเมืองกลิง
คราษฎร อาจจะกลาวไดวาการที่บุคคลที่เคยอยูในสถานภาพสูงเมื่อถูกสังคมลดสถานะลงอาจจะทําให
สถานภาพใหมน้ันตํ่ากวาบุคคลชนช้ันตํ่าในสังคม อีกตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวาชูชกน้ันมีการ
เปลี่ยนสถานภาพจากสถานภาพของชนช้ันตํ่ากลายเปนชนช้ันสูง คือ ตอนที่ชูชกหนีสุนัขของพราน 
เจตบุตร เมื่อพรานเจตบุตรบริภาษชูชกเพราะเห็นวา ชูชกเปนพราหมณ ชูชกไดแกตางวาตนน้ันเปน
ราชทูตจากเมืองสัญชัยจึงทําใหสถานภาพของชูชกกลับข้ึนมาสูงอีกครั้ง ดังที่กวีไดบรรยายบทบริภาษ
ที่พรานเจตบุตรกลาวขูชูชกไววา 

 
พราหมณมงึยอมลวงเอาลาภใหทาวธปรดาบเข็ญใจ  อติทาเนน ขตฺติโย  บัดนี้ธให
สารใสเสวตร  ชํานินเรศนนนแกสู  อาทาย  ปุตฺตทารฺจ  พระภูบดีเอารส  อีกนาง
นัดพรตเสด็จไป  วงฺเก  วสติ ปพฺพเต อยูสํานักนิในวงกฎ  ทรงเพศพรตเอาบุญ...มึงมี
คุณเคนโคลก  ทําผิดโสรกก็จะถึง  รฏฐา  ปวนมาคโต  มึงมาลุปาใหญ  สงัดไสสย
งแขง  ราชปุตฺตํ  คเวสนฺโต  แลมึงมาแสวงหาลูกทาว  มึงบมิรูจักฝมือพอมึงผูราว  
ฤๅนเวอย...มึงจะเปนผีบัดนี้ณเถา  มึงมิทันสั่งลูกเตาแลเมียมึง อยํ หิเต มยานุนฺโน ปน
กูนี้ขึงสายสรับ  คร้ันดีดถับถึงยรรยอดแล สโร ปาสฺสติ  โลหิตํ  มันก็จะตอดติดตับกิน
เลือด  เถาแหงเหือดคุงโครง สิโร เต วชฺฌยิตฺวาน กูก็จะตัดหัวมึง  โหงลงจากคาไม  
ตรแบนไวกลางดิน หทยํ เฉตฺวา สพฺธนํ ศรีศิลปะกูก็จะปาด ใหมึงขวั้นขาดตับไต 
ปนฺถสกุณํ  ยชิสฺสามิ  ก็จะใหเปนพลี  บูชาผีที่ปานี้  ตุยฺหํ  มํเสน พฺราหฺมณ สวนเนื้อ
มึงกูก็จะพลาแลสบยไม  ใหไหวเทพยดา  บูชาพระพนัศบดี... 

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1, 2540: 143-144) 

 บทบริภาษที่เปนคําขูของพรานเจตบุตรจะเห็นไดวาพรานเจตบุตรทําใหชูชกเปลี่ยนสถานภาพ
จากพราหมณซึ่งเปนชนช้ันสูงกลับมาเปนชนช้ันตํ่า แตเมื่อชูชกหวาดกลัวจึงโกหกชูชกไดโกหกพราน
เจตบุตรวาตนน้ัน “อันวากูน้ีเปนบาแดงแทรงไซ  สารสงใหมาทูลขาวแล”เห็นไดวาชูชกโกหกวาตนเอง
น้ันเปนราชทูตที่พระเจากรุงสัญชัยสงมาเพื่อรับพระเวสสันดรกลับพระนครพรานเจตบุตรจึงลด 
ความกาวราวและชวยเหลือดวยการบอกทางไปเขาวงกฎใหกับชูชกดวยจะเห็นไดวาทายสุดชูชกก็ดึง
สถานภาพของตนเองใหกลับมาสูงไดอีกครั้งดวยธรรมเนียมของทูต iv เมื่อนําบทบริภาษพิจารณา
รวมกับโครงเรื่องแลวจะเหน็วาเหตุการณระหวางนางอมิตดากับชูชกเปนโครงเรื่องรองถูกสรางข้ึนเพื่อ
เช่ือมโยงใหชูชกไปเกี่ยวของกับโครงเรื่องหลัก นางอมิตดาจึงไมใชตัวละครปฏิปกษหลัก หากแตเปน
ตัวละครเสริมที่ทําใหตัวละครปฏิปกษหลักอยางชูชกมีบทบาทข้ึนมา ซึ่งในเรื่องมหาชาติคําหลวงน้ัน 
ชูชกเปนทั้งตัวละครปฏิปกษ (antagonist) และเปนตัวละครที่ทําใหเกิดปมขัดแยง (conflict) ข้ึนใน
เรื่อง อาจจะกลาวไดวาหากไมมีโครงเรื่องรองที่ใหนางอมิตดาถูกนางพราหมณีดาวาจนรูสึกวาการมี
สามีชราน้ันเปนปมดอย จนนําไปสูการเรียกรองใหชูชกไปขอสองกุมารน้ัน ตัวละครปฏิปกษของเรื่อง
มหาชาติคําหลวง คือ ชูชก น้ันจะไมสามารถเขาอยูในเรื่องไปอยางสมเหตุสมผล ฉะน้ัน การมีโครง
เรื่องรองอยางเหตุการณระหวางนางอมิตดากับชูชกน้ีจึงทําใหเรื่องดูสมเหตุสมผล คือ มีเหตุปจจัยให 
ชูชกตองไปขอสองกุมารซึ่งเปนจุดสุดข้ันของเรื่องมหาชาติ กลาวคือ ทําใหชูชกเปนผูชวยใหพระ
เวสสันดรบําเพ็ญบารมีข้ันสูงไดคือต้ังแตขันติบารมี อโกรธบารมีจนไปถึงการบําเพ็ญตบะ คือสามารถ
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เอาชนะใจตนเองได ซึ่งเปนการเช่ือมโยงตัวละครปฏิปกษใหเขากับโครงเรือ่งหลักไดอยางสมเหตุสมผล 
อีกทั้งการศึกษาบทบริภาษจากกัณฑชูชกน้ียังทําใหเห็นภาพสะทอนคานิยมและความเช่ือของคนไทย
ในสมัยอยุธยาอีกดวย 
 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “บทบริภาษในสมัยอยุธยาตอนตนจากมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก”  
ทําใหเห็นถึงการใชบทบริภาษ กลวิธีการสรางบทบริภาษ รวมถึงภาพสะทอนคานิยมความเช่ือใน
สังคมไทย โดยอาศัยแนวคิดสุนทรียศาสตรของ    ไอ.เอ ริชารด แนวคิดโครงสรางนิยม และแนวคิด
เรื่องหนา (Face) จากหนังสือศักด์ิศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย ของกุสุมา รักษมณี (2550) 
มาประยุกตใชในการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห กลาวไดวา บทบริภาษในมหาชาติคําหลวง  
กัณฑชูชก จะมีลักษณะที่เกิดจากสถานการณที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเกิดจากความไมพอใจ เกิด
จากความผิดหวัง และเกิดจากความขัดแยงระหวางบุคคล จึงเปนมูลเหตุที่ทําใหตัวละครใชถอยคําใน
การบริภาษตัวละครอีกตัวหน่ึง นับเปนสิ่งที่ทําใหเห็นถึงความเปนปุถุชนของตัวละครและ
ความสัมพันธระหวางตัวละครในเรื่องมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกไดอยางเดนชัด หากพิจารณาการใช
บทบริภาษยอมแสดงใหเห็นเกี่ยวกับกลวิธีการสรางบทบริภาษซึ่งจะปรากฏอยางเดนชัด 3 ลักษณะ 
ไดแก การใชภาพพจน การใชสํานวน คําพังเพย ถอยคําหรือขอความ และการดาวาโดยตรง ทั้งน้ี 
การดาวาโดยตรงจะปรากฏอยางเดนชัดที่สุด ทําใหเห็นภาวะของตัวละครโดยเฉพาะนางอมิตดาที่มี
ความโกรธข้ึงที่ถูกเหลานางพราหมณีรุมตอวาเรื่องการดูแลปรนนิบัติสามีอยางดี จึงนํามาสูการตอวา 
ชูชก ในที่สดุชูชกจึงตองเดินทางไปขอพระกัณหาและพระชาลีซึ่งพระเปนโอรสและพระธิดาของพระ
เวสสันดรมาเปนขาทาสรับใช  
 การที่นางอมิตดาบริภาษชูชก จึงเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดการดําเนินเรื่องของเหตุการณในเรื่อง 
กลาวคือ หลังจากที่ชูชกถูกนางอมิตดาตอวา ชูชกอางวาตนไมมีทรัพยมากพอที่จะมีทาสขารับใช  
นางอมิตดาจึงเสนอทางออกใหชูชกไปขอพระกัณหาและพระชาลีมาเปนขาทาสรับใช จากเหตุการณ
ดังกลาวจึงเปนมูลเหตุสําคัญที่เช่ือมโยงมาสูความขัดแยงของเรื่อง คือ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
มนุษย ไดแก ชูชกกับพระเวสสันดร อีกทั้งความขัดแยงดังกลาวยังชวยเปดพื้นที่ใหพระเวสสันดรแสดง
บารมีที่ย่ิงใหญสุด น่ันคือ ทานบารมี ใหเปนที่ประจักษ เพราะจําตองพยายามขมอารมณและ
ความรูสึกของตนที่บริจาคพระราชโอรสและพระราชธิดาเปนทานแกชูชก 
 นอกจากน้ีบทบริภาษในมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก ยังทําใหเห็นถึงภาพสะทอนคานิยม
ความเช่ือในสังคมไทยหลายประการ ไดแก ความเช่ือเรื่องการมีสามีชรา คานิยมเกี่ยวกับเพศสถานะ 
คานิยมเรื่องกุลสตรีและภรรยาที่ดี มายาคติเรื่องผูหญิง คานิยมเกี่ยวกับสถานภาพพราหมณ กลาวได
วา มหาชาติคําหลวง กัณฑชูชกเปนวรรณคดีที่ผสมผสานระหวางพุทธกับพราหมณโดยมีการ
สอดแทรกชนช้ันวรรณะพราหมณในเรื่อง ทําใหเห็นถึงการปะทะสังสรรคของการสรางสรรคเรื่อง
มหาชาติคําหลวงข้ึนมา หากพิจารณาเกี่ยวกับบทบริภาษในมหาชาติคําหลวงแสดงถึงคติความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่อง “บุพกรรมการมีสามีชรา” ของนางอมิตดาวาเกิดจากการกินเครื่อง
สังเวยกอนเทพเจา อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงกรอบคติสังคมไทยในเรื่อง “เพศ” ที่แสดงใหเห็นถึงความ
เปนใหญของผูชายที่มีเหนือผูหญิงในลักษณะความเปรียบ ชางเทาหนาแทนผูชาย / ชางเทาหลังแทน

270

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

271 
 

ผูหญิง และยังรวมไปถึงความคาดหวังของสังคมเกี่ยวกับเรื่องภรรยาทีดี่ตองเปนเชนใด การกระทําของ
นางอมิตดาเรื่องการปรนนิบัติดูแลสามี นับเปนคุณธรรมเรื่องการเปนภรรยาที่ดีงามตามกรอบวิถี
ปฏิบัติของสังคมไทย  
 ดังน้ันการศึกษาบทบริภาษในมหาชาติคําหลวง กัณฑชูชก ทําใหเห็นวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ  
คติความเช่ือและคานิยมตางๆ ของไทยที่มีการผสมผสานเสาหลักทางความคิดระหวางพุทธกับ
พราหมณในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตนไดอยางลงตัว บทบริภาษไมเพียงแตปรากฏการใชถอยคํา
และความงามทางวรรณศิลปเทาน้ัน บทบริภาษยังเปนพื้นที่ในการแสดงอารมณและความรูสึกของตัว
ละครที่แสดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยปุถุชนของตัวละคร รวมถึงความสัมพันธของตัวละครใน
วรรณคดีไดเปนอยางดีอีกดวย 
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เชิงอรรถ 
iบาแดง หมายถึง คนเดินหมาย,ผูสื่อสาร,นักการ; เปนตําแหนงราชการแตกอน, ประแดง ก็ใช. 
iiจุดออนนี้แสดงอาการเจ็บปวยเมื่อมีเหตุการณสะเทือนขวัญหรืออารมณ เชน เปนโรคหัวใจโรคในกระเพาะอาหารปวดศีรษะ

ฯลฯปมดอยไมใชสิ่งผิดปกติ ทั้งการสรางปมเดนเพ่ือชดเชยปมดอยก็มิใชสิ่งผิดปกติดวยแตก็อาจมิใชความสุขสบายเสมอไป 
iiiบุรุษโทษ คือ ลักษณะชั่วที่ปรากฏในรางกายคนเรา ปรากฏในคัมภีรไตรเพทของพราหมณ  ผูใดมีลักษณะชั่วอยางใดอยาง

หนึ่งในรางกายลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการที่ปรากฏในตัวละครชูชกมีดังนี้ 1.เทาทั้งสองขางใหญและคด 2.เล็บทั้งหมอกุด 3.ปลีนองทู
ยูยาน 4.ริมฝปากบนยอยทับริมฝปากลาง 5.นําลายไหลออกเปนยางยืดทั้งสองแกม 6.เขี้ยวงอกออกพนปากเหมือนเขี้ยวหมู 7.จมูกหัก
ฟุบดูนาชัง 8.ทองปองเปนกระเปาะดั่งหมอใหญ 9.สันหลังไหลหักคอม คด โกง 10.ตาถลมลึกทรลักษณขางหนึ่งใหญขางหนึ่งเล็กไม
เสมอกัน 11.หนวดเครามีพรรณดังลวดทองแดง 12.ผมโหรงสีเหลืองดังสีลาน 13.ตามตัสะครานคลําดวยแถวเอ็นนูนเกะกะ 14.มีตอม
แมลงวันและตกกระดังโรยงา 15.ลูกตาเหลือง เหลือกและเหล 16.รางกายคดคอมในที่ทั้งสามคือ คอ หลังและเอว 17.เทาทั้งสองหัน เห 
หางเกะกะ 18.ขนตามตัวหยาบดังแปลงหม ู

ivชกใชธรรมเนียมของทูตที่วา “อันวาพราหมณาจารยผูเปนสารพิษัย  ชเนหิ แลคนผูกรใดรูจักหนา  วิชฺชมาเนหิ อิมสฺมึ โลเก 
อันมีในแหลงหลา รูวาขาทาวพญามหาราช  อวชฺโฌ เมาะ อวธิตพฺโพ  บมิพึงพิฆาฎฆาฟน ใหสิ้นกรรมเลวลาญ โหติ ก็มีดวยประการดงง
นี้” (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม 1,2545 : 144) 
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การใชกิจกรรมกลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริงเพือ่เสริมสรางความสามารถ 
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศกึษา 

 
วิมพวิภา บุญกลิ่น1

 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมลุมตาม

ทฤษฏีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา และ
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมกลุม กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่กําลังศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค และกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญ
ความจริง กลุมเปาหมายตองเขารวมกิจกรรมกลุมจํานวน 7 กิจกรรม ประเมินความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม แบบประเมินความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรค วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนการ 
เขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 และ คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .83 อยูในระดับ ปานกลาง และหลังการเขารวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .85 อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหลังการเขารวมกิจกรรม
กลุม นักศึกษามีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมกลุม, ทฤษฏีเผชิญความจริง, ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: wimma74@hotmail.com 
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Using Group Activities Based on Reality Therapy to Enhance Adversity 
Quotient of Students 

 
Wimwipa Boonklin

1
 

 
Abstract  

The purposes of this research were to 1) study the effect of using group 
activities based on reality therapy to enhance adversity quotient of students and to 
2) compare the adversity quotient of students before and after using group activities 
based on reality therapy. The target group was 26 second year students in major of 
English, faculty of Education, Lampang Rajabhat University who studying Psychology 
for teacher subject in the second semester of 2015 academic year. The instruments 
used included a scale to rate of adversity quotient and 7 group activities. Data were 
analyzed in term of mean, standard deviation. 

 It was found that the mean score of adversity quotient of students before 
using group activities based on reality therapy was 3.05 which was at medium level 
and the standard deviation was .83 and the mean score after using the group 
activities based on reality therapy was 3.73 which was at high level and the standard 
deviation was .85. The mean score of adversity quotient of students after using was 
higher than before using group activities based on reality therapy.  

 
Keyword: Group activities, Reality therapy, Adversity quotient 
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1. บทนํา  
สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันกันสูงในทุกๆ ดาน จึงทํา

ใหบางครั้งเกิดอุปสรรคปญหาในการดํารงชีวิตมากข้ึนในบุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีความเกี่ยวของหรือ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมน้ันๆ บางครั้งเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและปญหามักจะเกิดความเครียด 
ไมสามารถแกปญหาหรือผานอุปสรรคน้ันไปไดจึงทําใหเกิดความเครียดตามมา จนกระทั่งอาจจะ
นําไปสูการฆาตัวตายในที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงวัยรุนซึ่งเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอในบางครั้งเมื่อเกิด
ปญหาไมสามารถแกปญหาดวยตนเอง จนทําใหเกิดความเครียดในที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการเรียน 
มักจะเห็นไดบอยๆ จากขาว เมื่อผิดหวังจากการเรียนก็มักจะเครียดบางคนไมสามารถแกปญหาเองได
จนหาทางออกโดยการทํารายตนเอง จากสถิติของกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2554 มีจํานวนการฆาตัวตาย
เพิ่มข้ึนมากดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีการสอดแทรกความรูและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถใหนักเรียนนักศึกษาที่กําลังอยูในชวงวัยรุนดวย ดังน้ันในการจัดการเรียน
การสอนจึงจําเปนตองสอดแทรกทักษะชีวิตเพื่อใหเด็กๆ วัยรุนเหลาน้ันเกิดทักษะตลอดจนเกิดการคิด
แกปญหาที่เผชิญไดอยางเหมาะสม ซึ่งStoltz (1997) กลาวถึงความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรค (Adversity Quotient) วาเปนความสามารถในการตอบสนองตอเหตุการณที่ตองเผชิญใน
ความทกุขยาก หรือเมื่อตองเผชิญกับความลําบากและทัณฑิกา เทพสุริวงศ (2550) ไดกลาววาเมื่อ
บุคคลเกิดสภาวะความเครียด เน่ืองจากสิ่งเรามากระทบกับรางกายและจิตใจจนทําใหเกิดการเสีย
สมดุล บุคคลจะพยายามปรับตัวตามสถานการณดวยรูปแบบตางๆ เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรค 
ความเครียด หรือความวิตกกังวลในชีวิตประจําวัน ผูที่สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วยอมไดเปรียบ
และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

หลักสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐานมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและมีความเห็นคุณคาในตนเอง 
ยอมรับ รูจัก และเขาใจตนเองมีนโนภาพแหงตนเองเชิงบวก ซึ่งการมองเห็นคุณคาในตนเองน้ันอาจ
เสริมสรางดวยการใชจินตนาการทางบวกเกี่ยวกับตนเอง การใชพลังความรักการเอื้ออาทรที่กอใหเกิด
ผลดีแกตน (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 2547) ดังน้ันแนวทางจะเสริมสราง
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค จึงจําเปนตองอาศัยวิธีหรือกระบวนการตลอดจน
กิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลเกิดทักษะชีวิตในการฝาฟนอุปสรรคตลอดจนการแกไขปญหาที่เผชิญ 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค เน่ืองจากทฤษฎีเผชิญความจริงเปน และวิธีการในการเขาถึงชีวิตของ
บุคคลที่สามารถใหบุคคลประสบความสําเร็จ หรือหากไมไดรับความสําเร็จอยางนอยเขาก็สามารถ
เขาใจถึงความลมเหลวของตนเองและสามารถเผชิญกับปญหาที่เกิดข้ึนได และสามารถพัฒนา 
ความรับผิดชอบใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงเพื่อใหเกิดความสําเร็จในชีวิต Glasser (1972) กลาว
วาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบเผชิญความเปนจริงเปนวิธีการในการเขาถึงชีวิตที่สามารถใหบุคคล
ประสบความสําเร็จ หรือหากไมไดรับความสําเร็จอยางนอยเขาก็สามารถเขาใจถึงความลมเหลวของ
ตนเอง และพยายามใหมีการกระทําใหมในทิศทางอื่นที่ดีข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะสอดแทรก
กิจกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริงในจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะชีวิตตลอดจน
เกิดความคิดความสามารถในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะเกี่ยวของกับความสามารถในการ
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เผชิญและฟนฝาอุปสรรคในชีวิตของนักศึกษาอีกดวย เพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาช้ันปที่ 2 ตลอดจนสามารถแกปญหาและสามารถเผชิญกับอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนและหลัง

การเขารวมกิจกรรมกลุม 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตกลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ีคือนักศึกษาช้ันปที่ 2 ที่เรียนวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ในภาค

การศึกษาที่ 2/2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่กําลังศึกษา
ในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับคร ูในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
งานวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

เผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
กิจกรรมกลุม หมายถึง กระบวนการที่จะชวยใหบุคคลในกลุมไดมีพัฒนาการในดานตางๆ  

ไมวาจะเปนในดานความคิด คานิยม และพฤติกรรม จากการปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมจนเกิด
การเรียนรู และสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีเผชิญความจริง หมายถึง วิธีการในการเขาถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถใหบุคคล
ประสบความสําเร็จ หรือหากไมไดรับความสําเร็จอยางนอยเขาก็สามารถเขาใจถึงความลมเหลวของ
ตนเองและสามารถเผชิญกับปญหาที่เกิดข้ึนได และสามารถพัฒนาความรับผิดชอบใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปนจริงเพื่อใหเกิดความสําเร็จในชีวิต 

 ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
เผชิญอุปสรรคและความยากลําบาก มีความอดทนเมื่อเผชิญปญหา สถานการณที่ยากลําบาก หรือ
ความฉลาดในการฟนฝาวิกฤติเพื่อความสําเร็จในชีวิต 
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมกลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟน
ฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนและหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่กําลังศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 26 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
  2. แบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอปุสรรค ซึ่งดัดแปลมาจากอสมา 

มาตยาบุญ (2550) เปนแบบประเมิน 5 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” แบบประเมิน
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ทั้งหมด 10 ขอ เปนแบบเลือกตอบเพื่อประเมิน
ความรูสึกของนักศึกษา 

 3. แผนการจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
 

  

กิจกรรมกลุมตามทฤษฎี เผชิญ
ความจริง 7 กิจกรรม 

1. นี่แหละตัวฉัน 
2. ไมจ้ิมฟนกับดินน้ํามันแสนสนุก 
3. ถั่วพาสนุก 
4. ตนไมแหงความจริง 
5. ฉันจะทําตามความฝนดวยมือของฉันเอง 
6. แกปญหาจากสถานการณ 
7. หนทางฟนฝาอุปสรรค 

ความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน 
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ตารางแสดงกจิกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
 

ลําดับ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค แนวคิด 
1 น่ีแหละตัวฉัน 1. เพื่อใหรูจักและเขาใจ

ตนเอง 
2. เพื่อใหเกิดการเห็นคุณคา
ในตนเอง 

เมื่อบุคคลไดสํารวจ ประเมิน และ
วิเคราะหตนเองตามความเปนจรงิแลว 
จะทําใหเกิดการรูจักและเขาใจตนเอง
มากข้ึน ตลอดจนเห็นคุณคาในตนเอง 
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

2 ไมจิ้มฟนกบัดินนํ้ามัน
แสนสนุก 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดทํางาน
เปนกลุม เรียนรูในการ
แกปญหารวมกัน 

ในการทํางานรวมกันน้ันบางครัง้อาจจะ
ไมราบรื่น อาจจะมีอปุสรรคอยูบาง 
ดังน้ันในการทํากิจกรรมนักศึกษาจะได
เรียนรูที่จะทํางานรวมกัน แกปญหา
รวมกันตลอดจนสามารถผานพนปญหา
และอุปสรรคไปได 

3 ถ่ัวพาสนุก 1. เพื่อใหนักศึกษาทํางาน
เปนทมี 
2. เพื่อใหนักศึกษาได
แกปญหารวมกัน 

การยอมรับความจรงิ รูแพรูชนะ มีการ
ใหอภัยซึ่งกันและกัน ความสามัคคีใน
กลุม การชวยเหลือซึง่กันและกันจะทํา
ใหเกิดการประสบความสําเรจ็ 

4 ตนไมแหงความจริง 1. เพื่อใหเกิดการตระหนักรู
ในตน 
2. เพื่อใหเกิดความตระหนัก
ถึงการพฒันาตนเอง 

เมื่อไดสํารวจตนเอง ศึกษาตนเองแลว 
จะทําใหเกิดความตระหนักรูในตน  
การเห็นชีวิตตนเองตามความเปนจริง 
และเมือ่ไดมีการพัฒนาและปรับปรงุ
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อนําไปสูการเห็น
คุณคาในตนเอง และการใชชีวิตที่เปนสุข
ตามความเปนจริงของชีวิต 

5 ฉันจะทําตามความ
ฝนดวยมือของฉันเอง 

1. เพื่อใหตระหนักถึง
ความสามารถของตนเอง 

ทุกคนลวนแลวแตเคยประสบกบั
ความสุขสมหวัง ความสําเร็จ และความ
ผิดหวังในชีวิต เมื่อตองเผชิญปญหาและ
สามารถแกปญหา และความสามารถ
น้ันเองจะนําพาไปสูความสําเรจ็ และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

6 แกปญหาจาก
สถานการณ 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดคิด
แกปญหาในสถานการณ
ตางๆ 

เมื่อเกิดปญหาข้ึนตองตระหนักอยูเสมอ
วา เมื่อมีปญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนทกุ
คนจะมีความสามารถทีจ่ะแกปญหาได
ดวยตนเอง เน่ืองจากวาตัวเองเปนผูทีรู่
ปญหาและแกปญหาที่ดีทีสุ่ด เพียงแตคน
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อื่นจะคอยเปนผูช้ีแนะแนวทางในการ
แกปญหาน้ันๆ 

7 หนทางฟนฝา
อุปสรรค 

1. เพื่อใหสํารวจตัวเองวาใน
การดําเนินชีวิตนักศึกษาพบ
ปญหาและอปุสรรค
อะไรบาง 
2. เพื่อใหตระหนักในปญหา
และอุปสรรคและสามารถ
แกปญหาและฟนฝา
อุปสรรคน้ันๆ  

ตระหนักถึงปญหาของตนเองที่เกิดข้ึน 
ความรูสึกนึกคิดตางๆ เมื่อไดเจอกับ
ปญหาและอปุสรรค ถาเกิดการตระหนัก
ถึงปญหาจะสามารถเรียนรูทีจ่ะ
แกปญหาน้ันๆ ดวยตนเอง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู 
1. นักศึกษาทําแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคในคาบเรียนแรก

ของการเรียนการสอน 
2. ศึกษารายละเอียดขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อสรางกิจกรรมกลุม

โดยสอดแทรกแนวคิดทฤษฎีเผชิญความจริง 
 3. จัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 1 กิจกรรมกอนการเรียนการสอนในแตละ

สัปดาห จํานวน 7 กิจกรรม รวมระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 7 สัปดาห 
 4. นักศึกษาทําแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคในคาบเรียน

สุดทายของการเรียนการสอน  
 5. ตรวจนับคะแนนและวิเคราะหเปรียบเทียบผลคะแนนโดยใชวิธีทางสถิติ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คะแนนที่ไดจากแบบประเมนิความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา

ใชสถิติคาเฉลี่ย  
2. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกอน

และหลังการจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและการทดสอบคา t 
 

7. ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถใน

การเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา ผูวิจัยไดประเมินคาเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ
นักศึกษากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง ซึ่งจะนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ประกอบคําบรรยายแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการประเมนิความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนและ
หลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ
นักศึกษากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอน
และหลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง 

 
ตารางแสดงผลการประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอน 
การเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง  

 

ขอท่ี ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 

1 ฉันมุงมั่นทีจ่ะต้ังใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดี 2.77 .76 ปานกลาง 
2 เมื่อฉันพบงานที่ยาก ฉันจะพยามต้ังใจทํา

ใหดีที่สุด 
3.27 .92 ปานกลาง 

3 เมื่อเพื่อนมปีญหาฉันมักจะชวยเพื่อน
แกปญหาน้ัน 

3.11 .86 ปานกลาง 

4 เมื่อรูวาสุขภาพไมดีฉันจะดูแลตัวเอง 2.81 .69 ปานกลาง 
5 ฉันสามารถหาเพื่อนใหมไดตลอดเวลา 2.73 .96 ปานกลาง 
6 ฉันจะใชจายอยางประหยัดเมื่อมปีญหา 

เรื่องเงิน 
3.11 .52 ปานกลาง 

7 แมวาอาจารยจะใหงานมาก ฉันก็จะต้ังใจ
ทําเพราะคิดวาจะชวยใหฉันเรียนไดดีข้ึน 

2.85 .99 ปานกลาง 

8 ฉันสามารถควบคุมอารมณในสถานการณ
ที่ฉันไมพอใจได 

3.54 .99 มาก 

9 เมื่อถูกตําหนิฉันจะปรบัปรุงตัวใหดีข้ึน 2.88 .77 ปานกลาง 
10 ฉันทํางานที่ไดรบัมอบหมายอยางเต็มที ่ 3.46 .86 ปานกลาง 

คาคะแนนรวมเฉลี่ย 3.05 .83 ปานกลาง 
 
จากตารางผลการประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา

กอนการเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .83 ซึ่งนักศึกษามีความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคอยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตารางแสดงผลการประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา
หลังการ เขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง  

 

ขอท่ี ขอความ คาเฉลี่ย 
สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 

1 ฉันมุงมั่นทีจ่ะต้ังใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดี 3.23 .65 ปานกลาง 
2 เมื่อฉันพบงานที่ยาก ฉันจะพยามต้ังใจทํา

ใหดีที่สุด 
3.77 .86 มาก 

3 เมื่อเพื่อนมปีญหาฉันมักจะชวยเพื่อน
แกปญหาน้ัน 

3.54 .70 มาก 

4 เมื่อรูวาสุขภาพไมดีฉันจะดูแลตัวเอง 3.42 .81 ปานกลาง 
5 ฉันสามารถหาเพื่อนใหมไดตลอดเวลา 3.50 .95 มาก 
6 ฉันจะใชจายอยางประหยัดเมื่อมปีญหา 

เรื่องเงิน 
3.88 .86 มาก 

7 แมวาอาจารยจะใหงานมาก ฉันก็จะต้ังใจ
ทําเพราะคิดวาจะชวยใหฉันเรียนไดดีข้ึน 

4.15 .96 มาก 

8 ฉันสามารถควบคุมอารมณในสถานการณ
ที่ฉันไมพอใจได 

4.08 .80 มาก 

9 เมื่อถูกตําหนิฉันจะปรบัปรุงตัวใหดีข้ึน 3.92 .98 มาก 
10 ฉันทํางานที่ไดรบัมอบหมายอยางเต็มที ่ 3.85 .92 มาก 

คาคะแนนรวมเฉลี่ย 3.73 .85 มาก 
 
จากตารางผลการประเมินความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา

หลังการ เขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .85 ซึ่งนักศึกษามีความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคอยูในระดับ
มาก 

 
ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ

นักศึกษากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงโดยใชการทดสอบคา t 
 
ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินความสามารถในการเผชิญ

และฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอนและหลังเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริ ง 
โดยทดสอบคา t 
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การเขารวม
กิจกรรม 

จํานวน
กลุมเปาหมาย 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสามารถ
ในการเผชิญ
และฟนฝา
อุปสรรค 

t 

กอน 26 3.05 .83 ปานกลาง 
7.30 

หลงั 26 3.73 .85 มาก 
*P ≥ 0.5 
 
จากตารางผลการประเมินความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษากอน

การเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .83 ซึ่งนักศึกษามีความความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคอยูในระดับ
ปานกลาง และหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และ 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .85 ซึ่งนักศึกษามีความความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาหลังการเขารวมกจิกรรมกลุม นักศึกษามีความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคเพิ่มข้ึน 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมกลุมตามทฤษฏีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสรางความสามารถ

ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา จะเห็นไดวาหลังจากการเขารวมกิจกรรมกลุมตาม
ทฤษฎีเผชิญความจริงนักศึกษามีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคมากกวากอนการเขา
รวมกิจกรรม ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงซึ่งใหนักศึกษาเขา
รวมกอนการเรียนการสอนน้ันมีผลตอความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา 
เน่ืองจากกิจกรรมกลุมเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลในกลุมไดมีพัฒนาการในดานตางๆ ไมวาจะ
เปนในดานความคิด คานิยม และพฤติกรรม จากการปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมจนเกิดการ
เรียนรู และสามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่กาญจนา ไชยพันธุ (2549) กลาววา
กระบวนการกลุมเปนการที่บุคคลมารวมกันเพื่อศึกษาประสบการณของกลุมหลายๆ ฝาย ศึกษา
พฤติกรรมความเปนผูนําผูตาม ความคิดฝกปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และมีการศึกษาจาก
ประสบการณ โดยผูศึกษาจะตองเขาไปมี สวนรวมในประสบการณการเรียนรูที่จัดข้ึน และนอกจากน้ี
ยังไดใชแนวคิดทฤษฎีเผชิญความจริงมาเปนแนวในการสรางกิจกรรมอีกดวย ทฤษฎีเผชิญความเปน
จริงเปนวิธีการในการเขาถึงชีวิตที่สามารถใหบุคคลประสบความสําเร็จ หรือหากไมไดรับความสําเร็จ
อยางนอยเขาก็สามารถเขาใจถึงความลมเหลวของตนเอง และพยายามใหมีการกระทําใหมในทิศทาง
อื่นที่ดีข้ึน (Glasser, 1972) แนวคิดทฤษฎีเผชิญความจริงเปนแนวคิดที่ทําใหบุคคลตระหนักถึงการ
เห็นคุณคาในตนเอง การเผชิญสถานการณในชีวิต ความรูสึกเชิงบวก เนนความรับผิดชอบ และลด
อดีตซึ่งจะทําใหบุคคลมองไปถึงอนาคตไดมากข้ึน ตลอดจนสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ในชีวิตได 
เน่ืองจากมนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิตที่มีเหตุผล และมีความรับผิดชอบในชีวิตของตน สามารถที่จะตัดสินใจ
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ไดดวยตนเอง มากกวาข้ึนกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม หรือสภาพการณตางๆ มีแรงจูงใจที่จะประสบ
ความสําเร็จและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

ในการจัดกิจกรรมกลุมซึ่งกิจกรรมไดสรางจากแนวคิดทฤษฎีเผชิญความจริง จะชวยให
นักศึกษาไดตระหนักถึงสถานการณหรือสิ่งที่กําลงัเกิดข้ึนในชีวิต โดยลดอดีตแตเนนในการมองปจจุบนั
และอนาคต และใหบุคคลเปนตัวของตัวเองมากที่สดุ สาระสําคัญของการเปนตัวของตัวเองคือ มีความ
รับผิดชอบในตนเอง และสามารถพัฒนาความรบัผิดชอบใหสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จในชีวิต สําหรับเปาหมายโดยทั่วไปของการใหคําปรึกษาแบบเผชิญความเปนจริงน้ันเพื่อ
ชวยใหบุคคลไดสนองความตองการข้ันพื้นฐานของตน ซึ่งความสารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
น้ัน เปนความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอปญหาและอุปสรรค ตลอดจนสามารถแกปญหา
หรือสามารถฟนฝาอุปสรรคไปได ซึ่งเมื่อนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมนักศึกษาจะไดเกิดการเรียนรู
รวมกับสมาชิกในกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานความคิด คานิยม และพฤติกรรม จากการปฏิบัติมี
ปฏิสัมพันธกันภายในกลุมจนเกิดการเรียนรู และสามารถปรับตัวไดในสังคมปจจุบันและเตรียมพรอม
รับอนาคตได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อสมา มาตยุญ (2550) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุม
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเผชิญและฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จากการศึกษาพบวานักเรียนมีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคมากกวากอนการเขารวมกิจกรรม และงานวิจัยของชาครีย เกิดสมบูรณ (2557) ผลของ
โปรแกรมการปรบัพฤติกรรมทางปญญาที่มตีอความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ของนิสิต
ช้ันปที่  1 ที่พํานักในหอพักชาย ซึ่งผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองมีผลการประเมิน
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

ดังน้ันจะเห็นไดวากิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงสงผลตอความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความ
จริงกอนการเรียนการสอนแตละสัปดาหในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ันจะเห็นไดวากิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษาได 

ขอเสนอแนะ 
1. ระหวางการจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง ควรจะมีการสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษาดวย เพื่อจะไดทราบพฤติกรรมของนักศึกษาในมุมตางๆ ระหวางการทํากิจกรรม 
2. การจัดกิจกรรมกลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริง ควรจะมีการจัดกิจกรรมกอนเริ่มการเรียน

การสอนในรายวิชาอื่นดวย เพื่อเปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนอีกทั้งยังชวยพัฒนานักศึกษา
ในดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของนักศึกษา 
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ผลการจัดกิจกรรมการเลานทิานเพือ่สงเสริมกระบวนการคดิรอบดานของเด็กปฐมวัย 
 

วิไลวรรณ กลิ่นถาวร1 อรทัย เลาอลงกรณ2  

สุธิษณา โตธนายานนท3  ศิริพร วงคตาคํา4 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยจากการ 
เลานิทานและเปรียบเทียบกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย หญิง อายุระหวาง 3-4 
ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันบริบาล 3 ศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก นิทานที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดานของเด็ก
ปฐมวัยจํานวน 8 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดานของเด็ก
ปฐมวัยจํานวน 32 แผน และแบบทดสอบวัดกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยจํานวน 8 ขอ 
สถิติที่ใชในงานวิจัยคือ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน DS.  

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีกระบวนการคิดรอบดาน

สูงข้ึนในทุกดานโดยกอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 1.59 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( DS. ) เทากับ 0.63 และหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.38  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( DS. ) เทากับ 0.64  

 
คําสําคัญ: กิจกรรมการเลานิทาน, กระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย 
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Abstract  

The purpose of this research was to study cognitive development of preschool 
children holistically using storytelling. The sample group was boys and girls of 3-4 
years preschoolers studying at the 3rd year at Bandek Early Childhood Practice 
Center, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University term 2, academic year 
2014. The instruments used in this research were 8 promoting cognitive development 
holistically, including were 15 lesson plans and were 8 cognitive test. The data was 

analyzed by using means ( x ) and standard deviation( DS. ) 
The findings after using storytelling were higher in all aspects, before  

the storytelling activities, the mean were at 1.59 and after the storytelling activities, 
they were at 2.38 
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1. บทนํา  
การคิดเปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรค สามารถ

ฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆ ได การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะนําพา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา (ฉันทนา ภาคบงกช, 2528) การคิดเปนความสามารถของสมองที่
ประมวลขอมูล ที่ไดจากการรับรูมาสรางเปนองคความรูในตน ซึ่งสามารถพัฒนาไดต้ังแตวัยเรียน 
“กระบวนการคิด” จึงเปนสิ่งที่โรงเรียนตองจัดใหผูเรียนทุกระดับช้ัน เชนเดียวกับการศึกษาปฐมวัย 
ซึ่งปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดใน “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546” ในการกําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือ
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เกี่ยวกับ
เรื่องการคิด ในขอที่ 10 “มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย” 
เชนเดียวกับ  

รัชดา ช่ืนจิตอภิรมย (2550) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย และพบวา ครูปฐมวัยและผูเกี่ยวของตอง
พิจารณาในการจัดประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนการคิดใหเหมาะกับเด็กแตละวัย โดยนําสาระ
การเรียนรูเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ในลักษณะบูรณาการไมเนนเน้ือหาการทองจําให
ฝกทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก ไดแก ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการคิด ทักษะการใช
ภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร นอกจากน้ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา องคการมหาชน ยังไดกําหนดเปาหมายความสามารถในการคิดที่ตองการใหเกิดในผูเรียน
ระดับปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนมาตรฐานที่ 4 วา ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะหคิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ถาสามารถ
พัฒนาใหเกิดในตัวผูเรียนก็จะนําไปสูการเกิดโครงสรางกระบวนการคิดทําใหผูเรียนมียุทธศาสตรการ
คิดของตนเอง สามารถกํากับและควบคุมกระบวนการคิดของตนได (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) นอกจากน้ีโกวิท วีพิพัฒน (2544) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการ
จัดการสอนให “คิดเปน” วาเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาโดยเฉพาะ
ความสามารถในการแกปญหาน้ันครูควรใหความสําคัญและคํานึงถึงธรรมชาติของเด็ก ทั้งใน 
ดานพัฒนาการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทุกดาน โดยผานรูปแบบกิจกรรมที่เด็กไดลงมือกระทําและปฏิบัติจริงดวยตนเอง  
ซึ่งสอดคลองกับ ดิวอี้(Dewey) เพียเจต (Piaget) และบรูเนอร (Bruner) วิธีการดังกลาวน้ีจะนําไปสู
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยในที่สุด 

 สําหรับนิทานเปนสิ่งที่มีคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก เพราะนิทานชวยเสริมสราง
พัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการอยางสรางสรรค ฝกใหเด็กมีความกลาที่จะแสดงออก 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีสมาธิ เปนผูรูจักฟง มีสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขาง เปนตัวกระตุน
นําใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมมีพฤติกรรมและเปนที่ยอมรับอันจะนํามาซึ่งความสุข
ในการดําเนินชีวิต (จิราพร ปนทอง, 2550) และการเลานิทานมีข้ันตอนการดําเนินการเปนลําดับ  
แตละข้ันตอนของการเลาตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสมจึงจะทําใหการเลานิทานมีความหมาย
ประทับใจผูฟง การเลานิทานใหดีน้ัน ผูเลาจําเปนอยางย่ิงที่จะตองคํานึงถึงเรื่องที่จะใชเลาใหมี 
ความเหมาะสมกับกลุมผูฟง สื่อและรูปแบบเทคนิคเฉพาะของผูเลา สถานที่และเวลา นอกจากน้ัน 
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ยังตองมีการติดตามผลการเลานิทาน สังเกตความพึงพอใจของผูฟงวาสนใจมากนอยเพียงใด เพื่อ
นํามาพัฒนาปรับปรงุการเลานิทานในครั้งตอไป (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2541)  

ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 13 ศูนย เปน
หนวยงานที่ควบคุมและดูแลดานการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยยึดหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เปาหมายของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
ไดแก 

1. ผูดูแลเด็กมีแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพดี 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบรรยากาศการเรียนรูอยางเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน 
3. เด็กระดับปฐมวัย รอยละ 95 มีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัย 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมและหลากหลายเด็กมีโอกาสได

เรียนรูและสัมผัสจริง 
5. เด็กระดับปฐมวัยทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาแผน 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
6. ผู ดูแลเด็กเล็กเขารับการอบรมทุกครั้งที่มีการจัดการการอบรมเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาปฐมวัย 
7. หนวยงาน บุคลากร ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแลที่ใชใน

การศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
ศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เปน

หนวยงานสังกัดคณะครุศาสตร มีวัตถุประสงคดังน้ี  
1. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดฝกประสบการณทั้งในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

และ การบริหารงานแบบธุรกิจจําลอง 
2. เพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่ใชในการศึกษา สังเกต ทดลองและวิจัย ในเรื่องเกี่ยวกับ

การศึกษาปฐมวัยสําหรับนักศึกษา คร-ูอาจารย ผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจทั่วไป 
ความเปนมา ความสําคัญ และขอมูลดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นวาหนวยงานทั้งสองได

ดําเนินการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทําใหผูวิจัยไดเห็นถึงหนาที่หลักของทั้งสองหนวยงานในการทีจ่ะ
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรูผานการเลนและการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย แตสิ่งหน่ึง
ที่เด็กยังขาดคือการพัฒนาดานกระบวนการคิดรอบดาน โดยเฉพาะการแกปญหาของตนเองที่ 
ไมเกี่ยวของกับผูอื่น การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น การแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับ
ตัวเด็ก และการแกปญหาของผูอื่น ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็ก
ปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเลานิทานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร และศูนยฝก
ประสบการณบานเด็กปฐมวัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งผลที่ไดรับจากการวิจัยจะเปนแนวทางที่
สําคัญในการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานจากนักศึกษา 
ทําใหไดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

การเลานิทาน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
การจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยศึกษา

เน้ือหานิทานแตละเรื่องที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสรางข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมใหมีความหลากหลายนาสนใจ มีวิธีการดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนทีถู่กตองชัดเจน เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก และสามารถพัฒนาความพรอมของเด็กแบบองครวม จํานวน 32 แผน  
ซึ่งมีสวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรมที่สําคัญดังน้ี 

  1.1 จุดประสงคการเรียนรู 
 1.2 วิธีการดําเนินกิจกรรม มีข้ันตอนดังน้ี 
      1) ข้ันนํา เริ่มกิจกรรมโดยใหผูรวมวิจัยเตรียมเด็กกอนเขาสูเน้ือหากิจกรรม 

โดยการใชเพลง เกม ปริศนาคําทาย คําคลองจอง โดยเด็กและผูรวมวิจัยรวมกันกําหนดขอตกลงใน
การรวมกิจกรรม 

    2) ข้ันสอน เริ่มจากผูรวมวิจัยแนะนํานิทาน เลานิทาน และสนทนาซักถาม  
เปดโอกาสใหเด็กไดคิดแกปญหาในประเด็นตางๆ 

    3) ข้ันสรุป เด็กและผูรวมวิจัยรวมกันสนทนาสรุปคิดแกปญหาในประเด็นตางๆ 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย ไดแก การคิดแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัย ประกอบดวย 
 1. การแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่น  
 2. การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น 
 3. การแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก 
 4. การแกปญหาของผูอื่น  
 
2. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากร 
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 223 คน  
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับช้ันบริบาล 3 ศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

ขอตกลงเบ้ืองตน 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี กําหนดใหนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชานิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 75 คน และเปนผูที่เขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยผานการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน เปนผูรวมวิจัย โดยนําความรูทีไ่ดรับมาดําเนินงานวิจัยกับอาจารยซึ่งเปนคณะผูวิจัย  

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางคนคร และศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย จํานวน 13 ศูนยรวม 
223 คน 

กระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย หมายถึง การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 

 1. การแกปญหาของตนเองท่ีไมเก่ียวของกับผูอ่ืน หมายถึง เด็กสามารถบอกวิธี
แกปญหาที่ตนเองกระทําโดยที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่นไดถูกตอง เหมาะสม และสามารถตอบไดอยาง
คลองแคลวทันทีที่ดูภาพ และสามารถตอบไดมากกวา 1 วิธีข้ึนไป 

 2. การแกปญหาของตนเองท่ีเก่ียวของกับผูอ่ืน หมายถึง เด็กสามารถบอกวิธีแกปญหา
ที่ตนเองกระทําแตเกี่ยวของกับผูอื่นไดถูกตอง เหมาะสม และสามารถตอบไดอยางคลองแคลวทันที 
ที่ดูภาพ และสามารถตอบไดมากกวา 1 วิธีข้ึนไป  

 3. การแกปญหาของผูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตัวเด็ก หมายถึง เด็กสามารถบอกวิธี
แกปญหาที่ผูอื่นกระทําแตเกี่ยวของกับตัวเด็กไดถูกตอง เหมาะสม และสามารถตอบไดอยาง
คลองแคลวทันทีที่ดูภาพ และสามารถตอบไดมากกวา 1 วิธีข้ึนไป 

 4. การแกปญหาของผูอ่ืน หมายถึง เด็กสามารถบอกวิธีแกปญหาของผูอื่นโดยที่เด็ก
ไมไดกระทําหรือไมไดเกี่ยวของ แตรับรูเรื่องราวที่เกิดข้ึน โดยบอกไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ
สามารถตอบไดอยางคลองแคลวทันทีที่ดูภาพ และสามารถตอบไดมากกวา 1 วิธีข้ึนไป  

การจัดกิจกรรมการเลานิทาน หมายถึง การเลานิทานประกอบหนังสือนิทานเลมใหญ  
(Big Book) ซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางข้ึนโดยนิทานที่นํามาเลามีเน้ือเรื่องที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดาน
ใหแกเด็ก จํานวนทั้งหมด 8 เรื่อง ประกอบดวย  

1. เรื่องนองฟาใสจะทําอยางไรดีนะ 
2. เรื่องนองฟาใสจะทําไดไหมนะ 
3. เรื่องนองเด็กดี 
4. เรื่องนองฟาใสกับตุกตาสีขาว 
5. เรื่องเด็กชายปอง 
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6. เรื่องอุย! สกปรก 
7. เรื่องขอโทษจะ 
8. เรื่องไมเปนไร 
 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร  
ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 223 คน  

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับช้ันบริบาล 3 ศูนยฝกประสบการณบานเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยไดดัดแปลงและพัฒนาใหเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี  
1. นิทานที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย จํานวน 8 เรื่อง โดยกําหนด

ประเด็นการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 
 1.1. การแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่น  
 1.2. การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น  
 1.3. การแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก  
 1.4. การแกปญหาของผูอื่น  
2. แผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สงเสริมกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย 

จํานวน 32 แผน  

การจัดกจิกรรม 

การเลานิทาน 

 กระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย ไดแก การคิด
แกปญหาของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 

 1. การแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่น  
2. การการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น  
3. การแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก  
4. การแกปญหาของผูอื่น  
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3. แบบทดสอบวัดกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
โดยเปนแบบทดสอบที่ใหเด็กดูสถานการณจากภาพ แลวใหเด็กคิดแกปญหาหรือตอบเกี่ยวกับการ
แกปญหาจากสถานการณในภาพ ซึ่งเหมือนกันทั้งหมด 8 ขอและผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 

  
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบทดสอบกระบวนการคิดรอบดานใหเด็กปฐมวัย

ทํากอนการจัดกิจกรรมเลานิทาน จากน้ันจึงดําเนินการทดลองโดยการเลานิทาน สัปดาหละ 4 วัน  
วันละ 20 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห หลังการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูรวมวิจัยไดดําเนินการทดสอบ
วัดกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยโดยใชแบบทดสอบชุดเดิมที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

7. ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยจากการเลา

นิทาน และเปรียบเทียบกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลา
นิทาน ผลการวิจัยพบวา 

 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีกระบวนการคิดรอบดานโดยรวมสูงข้ึน 

โดยกอนการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 1.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( DS. ) 

เทากับ 0.63 และหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.38 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( DS. ) เทากับ 0.64 

 2. หลังการจัดกิจกรรมการเลานิทานเด็กปฐมวัยมีกระบวนการคิดรอบดานสูงกวากอน 
การจัดกิจกรรม โดยแยกเปนรายดาน ดังตอไปน้ี  

 2.1 การแกปญหาของตนเองทีไ่มเกี่ยวของกบัผูอื่น กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากบั 
1.65 และ หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.55 

  2.2 การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 
1.60 และ หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.25 

  2.3 การแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 
1.47 และ หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.37 

  2.4 การแกปญหาของผูอื่น กอนการทดลอง มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 1.65 และหลัง 
การทดลองมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 2.35 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม 

การเลานิทานและเปรียบเทียบกระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา  
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1.  เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานมีกระบวนการคิดรอบดานโดยรวม
สูงข้ึน แสดงใหเห็นวา การเลานิทานสามารถสงเสริมความสามารถในการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัย
ใหพัฒนาสูงข้ึนไดเน่ืองจาก 

 1.1 การเลานิทานประกอบภาพ เปนการจัดประสบการณเรียนรูโดยใชนิทานเปน
สื่อกลางในการจัดกิจกรรม ซึ่งตองมีความเหมาะสมกับวัยและตรงตามความสนใจของเด็ก เพราะนิทาน
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยกระตุนและดึงดูดความสนใจ ทําใหเด็กไดรับความรู ความสนุกสนานและความ
เพลิดเพลินในขณะที่ไดฟงนิทาน ซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526) ที่ได
กลาวถึงการจัดประสบการณวา เปนการจัดสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก รวมไปถึงการจัดวัสดุอุปกรณ  
สิ่งจําลองและสื่ออื่นๆ ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมอันจะเปนสถานการณที่กระตุนใหเด็กทํา
กิจกรรมเพื่อสนองตอสถานการณน้ันๆ และเกิดประสบการณตางๆ ตามจุดมุงหมายของผูจัดกิจกรรม  

  1.2 นิทานและเน้ือเรื่องของนิทานที่เปนสื่อที่เหมาะสมกับวัยและกระตุนความสนใจของ
เด็ก ในขณะที่ผูวิจัยเลานิทานน้ันไดมีการกระตุนความสนใจและสงเสริมกระบวนการคิดของเด็กโดย
ใหเด็กไดลองคิดถึงวิธีแกปญหาของตัวละครที่เปนไปไดกอนที่จะอานสวนของเน้ือเรื่องที่มีการ
แกปญหาของตัวละคร วิธีน้ีถือเปนการเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นของตนเอง และทําใหเกิด
การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูรวมวิจัยซึ่งเปนผูใหญกับเด็ก รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกันของเด็กคนอื่นๆ 
ในกลุมที่รวมกันเสนอวิธีแกปญหาใหกับตัวละคร อีกทั้งมีการกระตุนจากผูวิจัยใหเด็กๆ ไดไตรตรอง
เลือกหาคําตอบที่เหมาะสมน้ัน ถือเปนกระบวนการเรียนรูที่ตรงกับทฤษฏีพัฒนาการทางดาน
สติปญญาของไวก็อตสกี้ (วัฒนา มคัคสมัน. 2544: 12; อางอิงจาก Berk & Winsler. 1995) ที่กลาว
วาเด็กจะเกิดการเรียนรูพัฒนาการทางสติปญญาและทัศนคติข้ึนเมื่อมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับ
คนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหล าน้ีจะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดข้ึนใน Zone of 
Proximal Development ซึ่งหมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกป
ญหาไดโดยลําพังเมื่อไดรับการชวยเหลือและแนะนําจากผูใหญหรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มี
ประสบการณมากกวาเด็กจะสามารถแกปญหาน้ันไดและเกิดการเรียนร ูข้ึน  

2.  เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานมีกระบวนการคิดรอบดาน แยกเปน
รายดานสูงข้ึน ที่เปนเชนน้ีเพราะ  

  2.1 ดานการแกปญหาของผูอื่น เน่ืองจากการฟงนิทานเปนการกระตุนและทําใหเด็กได
เห็นปญหาที่ ตัวละครไดพบ ซึ่งปญหาที่ ตัวละครพบสวนใหญ เปนปญหาที่สามารถเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันของเด็กๆ เอง นิทานที่ใชในการจัดกิจกรรมจงึถือเปนสื่อที่เปนรูปธรรม ทําใหเด็กไดรับรู
ผลของการกระทาํตางๆ ในนิทาน และยังเปนการกระตุนใหเด็กไดเรยีนรูผานประสาทสมัผสั โดยการดู
ภาพ ฟงเรื่องราว การคิดและการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการไดแสดงบทบาทสมมุติ จินตนาการ
เปนตัวละครตางๆ ในนิทาน ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีของเพียเจท (อางอิงจาก กุลยา ตันติผลาชีวะ , 
2551) ที่เช่ือวา การเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการปรับตัว (adaptive process) ที่มีข้ันตอนการ
เกิดข้ึนเหมือนกับการปรับตัวทางดานรางกายที่เด็กเรียนรูไดจากการรับและสะทอนผลจนเกิดเปน
พัฒนาการทางสติปญญา กระบวนการปรับตัวประกอบดวย กระบวนการปฏิสัมพันธ 2 ประการ คือ
การซึมซับ (assimilation) กับการรับไว (accommodation) เด็กจะซึมซับขอมูลจากการสัมผัส
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ประสบการณและขอมูลความรูที่ไดแลวผานเขาไปสูกระบวนการปรับเปลี่ยนเพื่อการรับเปนแนวคิด
เปนพฤติกรรมหรือเปนความเช่ือ 

 2.2 ดานการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น เพราะเด็กวัยน้ียังมีประสบการณ
นอย ความสามารถในการแกปญหาจึงมีขีดจํากัด การที่เด็กจะแกปญหาไดดีหรือไมน้ัน เด็กจะตอง
เขาใจปญหาและมองเห็นแนวทางในการแกปญหาที่จําเปนตองอาศัยความรู ความคิด ความเขาใจ  
มาประกอบการคิดแกปญหาไดประสบผลสําเร็จ การที่เด็กไดยิน ไดฟง และไดเห็นตัวอยางวิธีในการ
แกปญหาของตัวละครในนิทาน ตลอดจนการแสดงบทบาทสมมุติ ทําใหเด็กไดเรียนรูวิธีแกปญหา
ตางๆ โดยผานประสาทสัมผัส ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของดิกสัน จอหนสันและซอลซ (Dixon, 
Johnson; & Salts. 1977: 368-379) ที่กลาววา ถาเด็กไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละคร ในเรื่อง
ไปดวยจะพัฒนาจิตลักษณะตางๆ ไดดีที่สุด แสดงวาเมื่อเด็กฟงนิทานแลว เด็กยอมมีความตอง การที่
จะเลียนแบบตัวละครที่ตัวชอบหรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรม 

 2.3 ดานการแกปญหาของผูอื่นที่เกี่ยวของกับตนเอง เน่ืองจากการฟงนิทานเปนการเปด
โอกาสใหเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางการแกปญหา การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เด็กมีอิสระ
ดานความคิด ทําใหเด็กเกิดความสนใจที่แกปญหาและสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคลองกับ วารี ถิระจิตร (2541) ที่กลาววา ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยยอมมี
องคประกอบหลายอยางที่ชวยสงเสริมใหเด็กสามารถแกปญหาไดดี เชน การใหเด็กมีโอกาสพบกับ
ปญหาและแกปญหาบอยๆ ซึ่งเปนสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหเด็กฝกฝนตนเองในการแกปญหาน้ัน  

  2.4 ดานการแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่น การที่เด็กไดยิน ไดฟงและ
รวมกันแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาของตัวละครในเรื่อง เด็กเรยีนรูวิธีในการแกปญหาโดยอาศัย
ประสบการณเดิม พรอมกับประสบการณใหมที่เด็กไดรับจากเพื่อนและผูวิจัย ทําใหเด็กเรียนรู 
การแกปญหาในสถานการณตางๆ ได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของเพียเจท (สุวัฒน มุทธเมธา. 2523: 
198-199; อางอิงจาก Piaget. 1962) พบวา ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาข้ึนตามระดับอายุซึ่งหลงัจากอายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มใชความจําและจนิตนาการในการแกปญหา 
เมื่อเด็กอายุมากข้ึนก็จะเขาใจสิ่งตางๆ ดีข้ึน เด็กปฐมวัยจะมีความสามารถ ในการแกปญหาแตกตาง
กัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัยสําคัญตางๆ เชน ระดับสติปญญา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจน 
การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณที่เด็กแตละคนไดรับ 

 
ขอสังเกตท่ีไดจากการวิจัย  
1. เด็กไดรับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในขณะที่ฟงนิทานและการเลนบทบาทสมมุติ  

ซึ่งเด็กๆ สามารถเลือกเลนเปนตัวละครตางๆ ไดตามความตองการ 
2. การเลานิทาน นอกจากจะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชความคิดและจินตนาการ

แลว เด็กสามารถพัฒนาทักษะดานตางๆ ได คือ ดานภาษา เด็กๆ ไดเรียนรูคําศัพท ไดฝกพูดประโยค
ที่ถูกตองสมบูรณ ทั้งจากการแสดงความคิดเห็นและจากการแสดงบทบาทสมมติ ในดานอารมณและ
สังคม เด็กๆ ไดฝกแสดงความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งในบางครัง้เด็กอาจจะไมพอใจกับคําตอบของเพื่อน
แตก็ตองยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ถาคําตอบของเพื่อนมีความเหมาะสมในการใชเปนวิธี
แกปญหามากกวาของตนเอง  
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ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
 1. ในการจัดกิจกรรมเลานิทาน ผูเลานิทานควรทําความคุนเคยกับนิทานทุกเรื่องที่จะเลาเพือ่

ความตอเน่ืองและอรรถรสของเด็กในขณะที่ฟงนิทาน 
2. ในการแสดงบทบาทสมมุติ ควรจะมีอุปกรณเพื่อเพิ่มความสนุกสนานใหมากย่ิงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะการคิดดานอื่นๆ เชน  

ดานการคิดวิเคราะห ดานความคิดสรางสรรค ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน 
2. ควรศึกษากระบวนการคิดรอบดานของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมประจําวัน 
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การศึกษาผลการพฒันาภาษาไทยกลางของเดก็ปฐมวัยโดยใชบทเพลงสองภาษา  
เปนสื่อในการเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา  

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 

ศิรินารถ วัฒนกุล1 เกสร กอกอง2 มนตา รัตนจันทร3  
 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโดยใชบทเพลงสองภาษา และเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาดาน
ภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอนและหลังการใชบทเพลงสอง
ภาษา กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหวาง 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
อาโอยามา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือบทเพลงสองภาษา จํานวน12เพลงแผนการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษาจํานวน  
36 แผน และแบบทดสอบวัดการพฒันาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย จํานวน 12 ขอสถิติที่ใช

ในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงมาตรฐาน () 
ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษาเปนสื่อในการ

เรียนมีการพัฒนาทางภาษาไทยกลางโดยรวมสูง ข้ึน โดยกอนการจัดกิจกรรมมีการพัฒนา 
ดานภาษาไทยกลางอยูในระดับพอใช และหลัง การจัดกิจกรรมมีการพฒันาดานภาษาไทยกลางอยูใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพูดภาษาไทยกลาง กอนการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับพอใช และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี ดานการฟงภาษาไทยกลาง กอนการจัดกิจกรรมอยู
ในระดับพอใช และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี 

 
คําสําคัญ: ภาษาไทยกลาง, บทเพลงสองภาษา, โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา 
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A Study of Thai Language Development for Preschool Children Using 
Bilingual Songs as Tools at Aoyama Border Patrol School, Fang District, 

Chiangmai Province 
 

Sirinart Watanakul
1
 Kasorn Kokong

2
 Monta Ratanachan

3
 

 
Abstract  

The purposes of this research were to (1) study the effect of Thai language 
development of preschool children at Border Patrol School by using bilingual songs 
(2) compare their Thai language development both before and after using bilingual 
songs. The target group was 30 young children boys and girls aged 4-5 who were 
studying in preschool in the second semester academic year 2015 at Aoyama Border 
Patrol School, Fang district, Chiang Mai province. Research tools comprised  
(1) 12 bilingual songs (2) 36 lesson plans using bilingual songs to develop Thai 
language of preschool children (3) 1 set of 12 items of Thai Language Development 

test. Statistics used were mean () and standard deviation (). 
The findings after using bilingual songs were that their Thai language 

development achieved totally at higher level. It indicated before the activity their 
Thai language development was in fair level and after the activity it was in good 
level. While considering all the aspects of Thai language development, Thai language 
speaking development before the activity, it was in fair level and after activity, it was 
in good level. For Thai language listening development, before the activity,  
the development was in fair level, while it rose at good level after the activity. 
 

Keyword: Thai Language, Bilingual Songs, Aoyama Border Patrol School 
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1. บทนํา 
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนามนุษยใหสมบูรณ ไมวาบุคคลเหลาน้ันจะเปนใครหรืออยู

ที่ไหน ทุกคนลวนมีสิทธ์ิไดรับการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา (2542) ในหมวด 2 มาตรา 10 
กลาววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปน การพัฒนาเด็กที่เปนชวงวัยที่มีความสําคัญ เพราะเด็กปฐมวัยถือเปน
รากแกวของชีวิต และเปนวัยแหงการเรียนรูการศึกษาปฐมวัยและปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. 2546) กลาวไววา การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่มุงพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 5 ป โดยการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กตามพัฒนาการภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรม เพื่อ
สรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
ไทย พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูให
สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว 
ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กภาษาถือเปนสิ่งสําคัญสาํหรบัเด็กปฐมวัย ไมวาจะเปนดานการ
ฟง การพูด การอาน หรือการเขียน เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่ตองการสื่อภาษา สื่อสารหรือสื่อ
ความหมายทางความคิด ความรูสึก ความตองการตางๆ ใหผูอื่นรับรู และตอบสนองในการสื่อสารน้ัน 
โดยเฉพาะภาษาที่ตองใชการสื่อสารอยางเปนทางการ หรือ ภาษาที่สามารถเขาใจไดตรงกัน น่ันก็คือ 
“ภาษากลาง”เพราะเด็กตองไดสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคม ภาษากลางจึงมีความสําคัญในการสื่อสาร 
ดังน้ันการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยจึงเปนความจําเปนอยางย่ิงเพื่อใหเด็กสามารถใช
ภาษาเพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร ไวกอตสกี้ (Vygotsky, 2005: 80 อางอิงจากศรียา นิยมธรรม 
และประภัสสร นิยมธรรม, 2541) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาโดยเฉพาะดานการฟงและการพูด 
เพราะการฟงและการพูดเปนพื้นฐานของภาษาข้ันตอๆ ไป และเปนสิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรูกอนภาษา
ในดานอื่น 

เมื่อประมาณปพ.ศ. 2498 หมูลาดตระเวนไดเขาไปในหมูบานชาวเขาแหงหน่ึงชาวเขาเห็น
เปนคนแปลกหนา ไมไวใจ ไมยอมพบปะพูดจาดวย ซึ่งอุปสรรคสาํคัญที่ทําให ไมสามารถติดตอสื่อสาร
ทําความเขาใจกันได ก็คือภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ตํารวจตระเวนชายแดนไดเล็งเห็นวา 
สิ่งเหลาน้ี หากปลอยทิ้งไวจะไมเปนผลดีตอประเทศชาติ จึงไดคิดที่จะจัดต้ังโรงเรียนข้ึนสอนหนังสือ
ใหแกชาวเขาเพื่อใหเขาเหลาน้ันไดรูภาษาไทย จะไดติดตอทําความเขาใจกันไดสะดวกและเพื่อเปนสื่อ
ในการเผยแพรความรูรวมทั้งวิทยาการในการพัฒนาความเปนอยูตลอดจนทําใหเกิดความมั่นคงในดาน
การปกครองอีกดวย ซึ่งจากการสังเกตและประสบการณของผูวิจัยที่ไดรวมงานกับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนอาโอยามา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา เด็กปฐมวัยสวนใหญเปนเด็กชนเผา 
และไมสามารถสื่อสารเปนภาษากลางได รวมทั้งไมสามารถรับรู เขาใจสิ่งตางๆ ที่บุคคลอื่นสื่อสารมา 
อีกทั้ง ไมสามารถรับรู เรียนรูจากสื่อตางๆ ทางสังคมได การสอนภาษาอยางองครวมและเปน
ธรรมชาติ (Whole language) มีแนวคิดที่วาการสอนภาษาใหกับเด็กน้ันตองเปนการสอนภาษาที่สื่อ
ความหมายกับเด็ก ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เด็กจึงจะ
สามารถเรียนรูภาษาไดดีและเด็กควรอยูในสภาพแวดลอมทีเ่ต็มไปดวยภาษาที่สื่อความหมาย มีการจัด
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สื่อเพื่อใหเด็กไดเรียนรูผานกระบวนการเลนไดอยางเปนธรรมชาติที่สุด ไมใชทําแบบฝกปฏิบัติ เพลง
หรือบทเพลงถือเปนสื่อที่มีความสําคัญในการใชพัฒนาเด็กเพราะเพลงเปนสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชอบฟง 
โดยเฉพาะเพลงเด็ก ซึ่งมีทํานอง จังหวะที่เราใจ สนุกสนาน และมีเน้ือเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ใกล
ตัวเด็ก เพลงยังถือเปนสื่อสากลที่เด็กทุกคนทุกเช้ือชาติสามารถรับรู และเขาถึงไดงาย ซึ่งบทเพลงสอง
ภาษาเปนบทเพลงที่จดัทําข้ึนโดยความรวมมือระหวางผูวิจัย ครูและผูรูที่อาศัยอยูตามชนเผาในอําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยเปนบทเพลงเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่มีทํานอง จังหวะ และเน้ือเพลงที่สั้นๆ 
งายๆ และมีเน้ือหาใกลตัวเด็กเปนภาษาไทยกลาง และภาษาประจําชนเผาของเด็กปฐมวัยควบคูกัน 
เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจในภาษาไทยกลางไดงายข้ึน ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูคําศัพทภาษาไทยกลางตางๆ 
ผานบทเพลง เด็กจะไดเรียนรูอยางสนุกสนานอยางเปนธรรมชาติและจดจําไดเร็ว อีกทั้งทําใหเด็กกลา
พูดกลารองมากข้ึน 

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะสงเสริมพัฒนาการดานภาษาของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนจากการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษา ซึ่งผลที่ไดรับจากการวิจัยจะเปน
แนวทางในการใชสื่อและผลิตสือ่ ที่สําคัญในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย เพื่อใชในการสื่อสารและ
รับรู เรียนรูจากบุคคลจากสื่อตางๆ ในสังคม ที่มีการเปดกวางมากข้ึน และยังทําใหพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนโดยใชบทเพลงสองภาษา  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนกอนและหลังการใชบทเพลงสองภาษา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
การสงเสริมพัฒนาการดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

โดยใช บทเพลงสองภาษา ซึ่งเปนบทเพลงที่เกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆ จํานวน 4 เรื่อง ไดแก  
1.เรื่องราวที่เกี่ยวกับรางกาย 2. เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว 3. เรื่องราวที่เกี่ยวกับผัก-ผลไม 4. เรื่องราว
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 12 เพลง  

ตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ การจัดบทเพลงสองภาษา  
ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ดาน คือ  

ดานการฟงภาษาไทยกลาง และดานการพูดภาษาไทยกลาง 
ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
เด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหวาง 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน  
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4. นิยามศพัทเฉพาะ 
การพัฒนาดานภาษาไทยกลาง หมายถึง ความสามารถในการพูด การฟงภาษาประจําเผา 

และภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย โดยเด็กสามารถช้ี บอก อธิบาย หรือเลาจากสิ่งที่เห็น หรือไดยิน 
นอกจากน้ีเด็กยังสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่เปนภาษาประจําเผาและภาษาไทยกลางได ซึ่งพัฒนาการ
ดานภาษาไทยกลางประกอบดวย 2 ดานดังน้ี 

 การพูดภาษาไทยกลาง หมายถึง ความสามารถในดานการพูดภาษาประจําชนเผา โดยพูด 
เปนคําเปนภาษาไทยกลางไดถูกตอง  

 การฟงภาษาไทยกลาง หมายถึง ความสามารถในดานการฟงภาษาไทยกลาง แลวสามารถ
ปฏิบัติ ไดตรงกับคําสั่งหรือคําบอกที่ไดยิน หรือช้ีภาพไดตรงกับความหมายจากคําที่ไดยิน 

การใชบทเพลงสองภาษา หมายถึง การใชบทเพลงสองภาษาที่มีเน้ือหาของบทเพลง
สอดคลองกับหนวยการเรียนการสอนประกอบ โดยบทเพลงสองภาษาจะเปนบทเพลงของเด็กปฐมวัย
ที่มีทํานอง จังหวะ และเน้ือเพลง ที่สั้นๆ งายๆ และมีเน้ือหาใกลตัวเด็ก เปนภาษาไทยกลาง และ
ภาษาประจําชนเผาของเด็กปฐมวัยควบคูกัน ซึ่งเปน บทเพลงที่เกี่ยวของกับเรื่องราวตางๆ จํานวน  
4 เรื่อง ไดแก 1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับรางกาย 2. เรื่องราวที่เกี่ยวกับ สัตว 3. เรื่องราวที่เกี่ยวกับ 
ผัก-ผลไม 4. เรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 12 เพลง 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
  
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
6.1 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
1) บทเพลงสองภาษา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเพลงสองภาษา ดังน้ี 
 1.1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเพลงสองภาษา 
 1.2) วางแผนและเลือกเพลงที่เกี่ยวของหนวยการเรียนการสอนประกอบ และมีเน้ือหา

ใกลเคียง กับตัวเด็กมากที่สุด เพื่องายตอการเรียนรูและงายตอการนําไปใชดําเนินการสรางบทเพลง
สองภาษา จํานวน 12 เพลง โดยกําหนดเน้ือหาที่เกี่ยวของและมีเน้ือหาใกลเคียงกับตัวเด็กปฐมวัย 
จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 

   1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับรางกาย ประกอบดวย เพลงลางมือ เพลงตา ดู หู ฟง และ
เพลงน่ีของฉัน 

การจัดบทเพลงสองภาษา 

 การพัฒนาดานภาษาไทยกลาง
ของเด็กปฐมวัย ไดแก 

- การพูดภาษาไทยกลาง 

- การฟงภาษาไทยกลาง 
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   2. เรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว ประกอบดวย เพลงลูกสัตว เพลงชาง และเพลง
นกกระจิบ 

   3. เรื่องราวที่เกี่ยวกับผัก-ผลไม ประกอบดวย เพลงสม เพลงกินผักกัน และเพลง
ผลไม 

   4. เรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน ประกอบดวย เพลงแปรงฟน เพลงเลนแลว
เก็บเอย และเพลงโรงเรียนของเรา 

    เมื่อไดบทเพลง และขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยไดดําเนินการใหเจาของภาษาแปลเน้ือหา
ของบทเพลง พรอมอัดเสียงรองเปนภาษาชนเผาจํานวน 12 เพลง  

 1.3) นําบทเพลงสองภาษาจํานวน 12 เพลงไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม โดยนําผลการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของบทเพลงสองภาษาที่
ไดจากผู เ ช่ียวชาญมาหาคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑเฉลี่ยที่มีคาที่ยอมรับไดที่  3.50 ข้ึนไป โดยจาก 
การประเมินไดคาเฉลี่ย 4.65 ซึ่งอยูในระดับ เหมาะสมมากที่สุด จากน้ันนําบทเพลงสองภาษามา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับคํารองใหชัดเจนข้ึน 

 2) แผนการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษาเพ่ือการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็ก
ปฐมวัย ไดศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของดังน้ี 

 2.1) ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  
 2.2) ศึกษาเน้ือหาของบทเพลงสองภาษาแตละเพลงที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อเปนแนวทางใน

การเขียนแผนวางแผน และกําหนดการจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายนาสนใจ มีวิธีการดําเนิน
กิจกรรมตามข้ันตอนที่ถูกตองชัดเจน เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและสามารถพัฒนาความพรอม
ของเด็กแบบองครวม จํานวน 36 แผน 

 2.3) นําแผนการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษาเพื่อพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็ก
ปฐมวัย เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน (ชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความ
สอดคลองของเวลา ภาษา เน้ือหา รูปแบบการจัดกิจกรรม และสื่อ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ซึ่งมากกวาหรือเทากับ 0.50 ถือวาใชได ของบุญชม ศรีสะอาด (2553) โดยจากการคํานวณได
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ทุกขอคําถาม  

 2.4) ทําการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใช
บทเพลงสองภาษาตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดเสนอแนะในเรื่องของการเนนการพูด
ภาษาไทยกลางมากข้ึน และควรมีการใชสื่อหรืออุปกรณประกอบการรองเพลงสองภาษา 

3) แบบทดสอบวัดการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนในการสราง 
ดังน้ี 

 3.1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย และการสรางแบบทดสอบวัดพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

 3.2) วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระของบทเพลง และแผนการจดักิจกรรม 
เพื่อสรางแบบทดสอบ 
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 3.3) สรางแบบทดสอบวัดการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยให
ครอบคลุมสาระที่จะใชประเมิน จํานวน 2 ตอน รวมทั้งหมด 10 ขอดังน้ี 

     ตอนที่ 1 วัดการพัฒนาดานการพูดภาษาไทยกลางจํานวน 5 ขอ 
     ตอนที่ 2 วัดการพัฒนาดานการฟงภาษาไทยกลางจาํนวน 5 ขอ 
  3.4) นําแบบทดสอบวัดพัฒนาการทางภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยไปใหผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 ทาน (ชุดเดิม) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และความสอดคลองกับจุดประสงค
การวิจัย และเน้ือหา นําคะแนนจากระดับความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญทั้ง  5 คน หาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมากกวาหรือเทากับ 0.50 ถือวาใชไดของบุญชม ศรีสะอาด (2553) โดยจาก
การคํานวณไดคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ทุกขอคําถาม 

  3.5) ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยตาม
ขอเสนอแนะ ของผูเช่ียวชาญ  

6.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.2.1  ผูชวยผูวิจัยดําเนินการทดสอบเด็กปฐมวัย ในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 โดยบันทึก

ขอมูลลงในแบบลงมือปฏิบัติ เพื่อประเมินความสามารถดานการพูดและการฟงจากภาษาประจําชน
เผาเปนภาษาไทยกลาง โดยมีการทดสอบกอนการใชบทเพลงสองภาษา เพื่อศึกษาการพัฒนา 
ดานภาษาไทยกลางจากการใชบทเพลงสองภาษา ซึ่งจําแนกการทดสอบเปน 2 ดาน ดังน้ี 1) การ
ทดสอบการพูดเปนการทดสอบแบบปฏิบัติเพื่อประเมินความสามารถ ดานการพูด โดยใหเด็กดูภาพ
แลวบอกช่ือภาพ หรือความหมายของภาพเปนภาษาไทยกลางและ 2) การทดสอบการฟงเปนการ
ทดสอบแบบปฏิบัติเพื่อประเมินความสามารถดานการฟง โดยใหเด็กฟงคําสั่ง หรือคําบอกเปน
ภาษาไทยกลาง แลวเด็กสามารถปฏิบัติตามไดถูกตองตามคําสั่ง หรือคําบอก  

 6.2.2  ผูชวยผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษาใหแกเด็กปฐมวัย 
ระดับช้ันอนุบาล ปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
อาโอยามา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558 ทําการ
ทดลองเปนเวลา 12 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 20 นาที โดยบท
เพลง 1 เพลง ใชเวลาจัดกิจกรรม 3 วัน รวมเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาหตอเน่ืองกัน รวมทั้งหมด 36 วัน  

 6.2.3  เมื่อการดําเนินการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษาสิ้นสุดลง ผูชวยผูวิจัย
ดําเนินการทดสอบ 

    เด็กปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 โดยบันทึกขอมูลลงในแบบลงมือปฏิบัติ
เพื่อประเมินความสามารถดานการพูดและการฟงจากภาษาประจําชนเผาเปนภาษาไทยกลาง  
เพื่อศึกษาการพัฒนาดานภาษาไทยกลางจากการใชบทเพลงสองภาษา ซึ่งจําแนกการทดสอบเปน 2 
ดาน ดังน้ี 1) การทดสอบการพูดเปนการทดสอบแบบปฏิบัติเพื่อประเมินความสามารถ ดานการพูด 
โดยใหเด็กดูภาพแลวบอกช่ือภาพ หรือความหมายของภาพเปนภาษาไทยกลางและ 2) การทดสอบ
การฟงเปนการทดสอบแบบปฏิบัติเพื่อประเมินความสามารถดานการฟง โดยใหเด็กฟงคําสั่ง หรือ คํา
บอกเปนภาษาไทยกลาง แลวเด็กสามารถปฏิบัติตามไดถูกตองตามคําสั่ง หรือคําบอก  

 6.2.4  คณะผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการทางสถิติ  
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7. ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโดยใชบทเพลงสองภาษา และเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา 
ดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอนและหลังการใชบทเพลง
สองภาษา  

ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชบทเพลงสองภาษาเปนสื่อในการ
เรียนมีการพัฒนาทางภาษาไทยกลางโดยรวมสูง ข้ึน โดยกอนการจัดกิจกรรมมีการพัฒนา 
ดานภาษาไทยกลางอยูในระดับพอใช และหลังการจัดกิจกรรมมีการพัฒนาดานภาษาไทยกลางอยูใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพูดภาษาไทยกลาง กอนการจัดกิจกรรมอยูใน
ระดับพอใช และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี ดานการฟงภาษาไทยกลาง กอนการจัดกิจกรรมอยู
ในระดับพอใช และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนศึกษาผลการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนโดยใชบทเพลงสองภาษา และเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอนและหลังการใชบทเพลงสองภาษา โดยอภิปรายผล 
ดังน้ี 

 1. การศึกษาผลการพัฒนาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาดานภาษาไทยกลางที่สูงข้ึนหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษา ทั้งน้ี
เน่ืองจากการที่เด็กไดรับการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษา ทําใหเด็กไดรับประสบการณการ
เรียนรูจากบทเพลง เพราะบทเพลงถือเปนสื่อที่มีความสําคัญในการใชพัฒนาเด็ก เปนสิ่งที่เด็กทุกคน
ชอบฟง โดยเฉพาะเพลงเด็ก ซึ่งมีทํานอง จังหวะที่เราใจ สนุกสนาน ซึ่งการใชบทเพลงสองภาษาเปน
สื่อกลางในการเรียนรูน้ีสอดคลองกับอรวรรณ วงคคําชู (2542) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาโปรแกรมการเพิ่มการเรียนรูสองภาษา เพื่อสงเสริมความสามารถทางการพูดภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยถ่ินเหนือของเด็กวัยอนุบาล โดยไดสรุปผลการวิจัยไววาการจัดประสบการณสองภาษา
สําหรับเด็กควรจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาที่มีความหลากหลายเอื้อตอความตองการของเด็ก ใหเด็ก
เรียนรูการใชภาษาถ่ินและภาษาไทยกลางจากการเขาไปมีสวนรวมในบริบททางสังคม และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาดวยตนเองตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันและสถานการณที่สรางข้ึนเพื่อให
ครูและเด็กเรียนรูและพัฒนาการใชภาษาของตนเองอยางเปน ธรรมชาติ ตัวอยางกิจกรรมสงเสริม 
การเรียนรูภาษาของเด็ก ไดแก การรองเพลง ทองกลอน หรือคําคลองจองดวยภาษาไทยถ่ิน และ
ภาษาไทยกลาง การเลานิทานปากเปลาหรือเลานิทาน ประกอบอุปกรณดวยภาษาไทยถ่ิน และ
ภาษาไทยกลาง การถามตอบ หรือพูดคุยกับเด็กดวยภาษาไทยถ่ิน และภาษาไทยกลาง การใหเด็กได
สนทนากับเจาของภาษาทั้งผูที่พูดภาษาไทยถ่ินและภาษาไทยกลาง เปนตน 

 2. การเปรียบเทียบการพฒันาดานภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกอนและหลังการใชบทเพลงสองภาษา ปรากฏวาหลังจากใชบทเพลงสองภาษา เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาดานภาษาไทยกลางสูงกวากอนการใชบทเพลงสองภาษา เน่ืองจากบทเพลงสองภาษาเปน
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บทเพลงที่จัดทําข้ึนโดยความรวมมือระหวางผูวิจัย ครู และผูรูที่อาศัยอยูตามชนเผาในอําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม โดยเปนบทเพลงที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย มีทํานอง จังหวะ และเมื่อเพลงที่สั้นๆ 
งายๆ เน้ือหาใกลตัวเด็ก เปนภาษาไทยกลางและภาษาชนเผาควบคูกัน ซึ่งเด็กจะไดเรียนรูคําศัพทเปน
ภาษาไทยกลางผานบทเพลง เด็กไดเรียนรูอยางสนุกสนานอยางเปนธรรมชาติและจดจําไดเร็ว อีกทั้ง
ทําใหเด็กกลาพูด กลารองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ มัทนา วิไลลักษณ (2554) ที่กลาววา ดนตรีเปน
องคประกอบสําคัญในเด็กทารกเรียนรูและพัฒนาทารกเปนมนุษยดนตรแีละหลงเสียงเพลงต้ังแตแรก
เกิด การวิจัยพบวาเพลงที่เลนกับเด็กในขณะที่ยังอยูในครรภมีประโยชนตอสมองของเด็กและชวยใน 
การวางการพัฒนาพื้นฐานภายหลังของการเรียนดนตรี ความสามารถทางภาษาและดนตรีชวยใหเกิด
การผอนคลายการพัฒนาหนวยความจําและประสาทสัมผัสของทารกและยังสอดคลองกับ ไชยญาณ 
บุญยศ (2556. ออนไลน) ที่ไดกลาววา เพลงเปนสื่อปรุงแตงอารมณ ความรูสึกของมนุษยต้ังแตแรก
เกิด บทเพลงที่มีคุณคายอมสามารถชวยปรุงแตงนิสัยของมนุษย และพามนุษยใหดําเนินไปตาม
ครรลองที่ถูกตองเพลงเปนสื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ ชวยทําใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน 
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรียนรูไดอยางมีความสุข ไดรับความรู ความสามารถอยางครอบคลุม
ดวยเน้ือหาสาระของเพลงทั้งทางตรง และทางออม เด็กที่ชอบรองเพลง และจําเน้ือเพลงไดมาก  
ยอมสามารถนําความรูหรือประสบการณที่ไดรับไปปรับประยุกตใชไดตลอดชีวิต คติสอนใจ และแงคิด 
ที่แฝงอยูในบทเพลงประกอบกับทวงทํานอง และจังหวะของเพลงจะชวยกลอมเกลาจติใจ และอารมณ
ของเด็ก ใหโนมเอียงมาในทางฝายดี ทําใหเขาเติบโตเปนผูใหญที่ดีไดตอไปในอนาคต 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลังการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษา เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาดานการพูดภาษาไทยกลางสูงข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษา
เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดรองเพลงตามเน้ือหาเพลงทั้งภาษาไทยกลางและภาษาชนเผาพรอมทั้งทําทา
ประกอบเพลง จากน้ันจึงใหเด็กเรียนรูและพูดคําศัพทภาษาไทยกลางจากในบทเพลง โดยมี
ภาพประกอบคําศัพทน้ันๆ ซึ่งการที่เด็กไดรองเพลงและทําทาประกอบเพลงเปนการชวยใหเด็กไดฝก
การใชภาษาไทยกลางอยางเปนธรรมชาติและเกิดความสนุกสนาน ในการเรียนรูภาษา เด็กสามารถพูด
คําศัพทรวมทั้งประโยคที่เปนภาษาไทยกลางไดจากเน้ือเพลงที่รองและรูความหมายของบทเพลง
รวมทั้งคําศัพทในบทเพลงจากการที่ไดรองเพลงทั้งภาษาไทยกลางและภาษาชนเผาควบคูกัน 
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) ที่ไดกลาวถึง การสงเสริมเด็กใหสนุกกับการใช
ภาษาโดยจัดกิจกรรมการเลนที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษา เชน การเลนน้ิวมือ เปนการเลนที่งาย
และสนุก เด็กตองใชจินตนาการในขณะที่เลน และขณะเดียวกันก็ไดฝกทักษะทางภาษาไปดวย เพราะ
ขณะที่เด็กเลนจะตองพูด และถาครูสามารถนําถอยคําและประโยคมาแตงใหคลองจองกัน และใหเด็ก
พูดในขณะที่เลนไปดวยจะทําใหเด็กสนุกกับการพูดย่ิงข้ึน การเลนตอบคําถาม โดยใหเด็กดูรูปภาพ
หรือตอบคําถามตางๆ แลวใหเด็กบอกวาเปนอะไร มีลักษณะประโยชน และวิธีการใชงานอยางไร 

การเลนปริศนาคําทาย การเลนทายปญหาอะไรเอย การเลนรองเพลงและทําทาประกอบ
เพลง รวมทั้ง การแสดงตามเรื่องในนิทาน เชนเดียวกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2536) ที่ไดกลาวถึงแนว
ทางการสงเสริมการพูดของเด็กปฐมวัย ไดแก การสนทนา การใชคําถามปลายเปด (Open-ended 
Question) การซักถามเกี่ยวกับนิทานหรือใชหนังสือแบบไมมีคําบรรยาย (Wordless Story Book) 
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เพื่อใหเด็กแตงเรื่องข้ึนเอง การรองเพลง การเชิดหุน การทําอาหาร และการอภิปรายเกี่ยวกับ
การศึกษานอกสถานที่ เปนตน 

ในดานการฟงภาษาไทยกลาง หลังการจัดกิจกรรมการใชบทเพลงสองภาษา เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาดานการฟงภาษาไทยกลางสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่เด็กไดฟงบทเพลงที่มีเน้ือหาเขาใจ
งาย ใกลตัวเด็กและสามารถเขาใจความหมายของบทเพลงที่เปนภาษาไทยกลางไดเน่ืองจากมีการใช
บทเพลงที่เปนภาษาถ่ินควบคูใน การรอง ประกอบกับบทเพลงมีทํานองและจังหวะที่สนุกสนาน เด็ก
สามารถทําทาประกอบเพลงที่ไดฟงอยางมีความหมาย สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) ที่ได
กลาวถึงลักษณะการฟงของเด็กปฐมวัยไววา เปนการรับรูเรื่องราวดวยประสาทสัมผสัทางหทูี่เด็กสะสม
และนําไปเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา มากกวาการใชเพื่อพัฒนาปญญา เด็กจะเก็บคําพูด จังหวะ 
เรื่องราวจากสิ่งที่ฟงมาสานตอเปนคําศัพท เปนประโยค 

ที่จะถายทอดไปสูการพูด ถาเรื่องราวที่เด็กไดฟงมีความชัดเจน งายตอความเขาใจ เด็กจะได
คําศัพทและความสามารถมากข้ึน ซึ่งการฟงของเด็กปฐมวัยเปนการฟงเบื้องตนของเด็กในโรงเรียน 
เปนการฟงคําพูด ฟงเสียงดนตรี ฟงเสียงธรรมชาติและฟงเรื่องราวโดยเฉพาะนิทาน แลวฝก 
การถายทอดดวยการบอก การถาม การสนทนา และการเลาเรื่อง เชนเดียวกับแนวคิดของ Fontana 
(1995) ที่ไดกลาววา กิจกรรมทางภาษาหากใหเด็กไดฟง ไดโตตอบ ไดคิด ไดสื่อสาร ไดพูดสนทนา
บอยๆ และมีกิจกรรม ที่หลากหลาย จะชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีข้ึน 

ขอสังเกตท่ีไดจากการวิจัย 
ครูผูสอนหรือครูประจําช้ัน พูดภาษาไทยกลางไมชัด ผูวิจัยและผูชวยวิจัย (นักศึกษาฝกสอน) 

จึงไดแนะนําครูในการออกเสียงเปนภาษาไทยกลาง 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษาผลการพัฒนาภาษาไทยกลางของเด็กปฐมวัยโดยใชสื่อในการเรียนในรูปแบบอื่น 

เชน นิทานสองภาษา เปนตน 
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การพัฒนาระบบการนเิทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรยีนรูแบบโครงงานฐานวิจัย 
ของนกัศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
สุธิดา พลชํานิ1 เศรษฐวิชญ ชโนวรรณ2 สุธาสินี ยันตรวัฒนา3 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการ

เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึน กลุมเปาหมายของ
การวิจัย ไดแก 1) นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวม 26 คน 2) อาจารยนิเทศกสาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวม 14 คน 3) ครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รวม 14 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบประเมินแผน การจัดการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย และ 2) แบบบันทึกสะทอนความคิดจากการนิเทศ
เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย สําหรับอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา  
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา และสถิติเชิงบรรยาย ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 1. ระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มีหลักการและระยะดําเนินงาน ดังน้ี 1) ระยะเตรียมการโดยยึดหลักการมี
สวนรวมและมีความชัดเจนในแนวปฏิบัติ 2) ระยะดําเนินการนิเทศโดยยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศและ
การช้ีแนะ และ 3) ระยะหลังเสร็จสิ้นการนิเทศโดยยึดหลักการมีสวนรวม  

 2. ประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ
นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพครทูี่คณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนซึ่งมีตัวบงช้ีสําคัญ คือ ทักษะการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษา ภายหลังการวิจัยพบวา นักศึกษามีพัฒนาการดาน 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูดีข้ึน โดยในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู นักศึกษาสามารถระบุแนวทางหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยได แตใน
กระบวนการจัดการเรียนรูไมปรากฏลักษณะการใชแนวคิดฐานวิจัยอยางเปนรูปธรรม  
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย ระบบการนิเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

  

1สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 E-Mail: suthida_phon@hotmail.com 
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A Development Supervision System to Promote  
The Research Based Learning (RBL) for Internship Teacher Student, 

Lampang Rajabhat University  
 

Suthida Phonchamni
1
 Setthawit Chanowan

2
 Suthasinee Yunttrawattana

3
 

 
Abstract 

This research aimed to examine the effectiveness of supervision system in 
promoting RBL for internship teacher students. Meanwhile, the sample consisted of 
1) 26 internship teacher students of faculty of Education, Lampang Rajabhat 
University. 2) 14 supervisory lecturers for Thai and English language programs of 
faculty of Education, Lampang Rajabhat University and 3) 14 mentor teachers for Thai 
and English language programs of school. Besides, the research tools were: 1) RBL 
evaluation form for program supervisory and 2) reflection form for program 
supervisory lecturers to reflect their opinions on the supervision for promoting RBL. 
The data was analyzed by content analysis and descriptive statistics. The research 
results summarized as follows: 

1. According to the development supervision system to promote RBL for 
internship teacher students,The data were: 1) preparation phase relied on the 
participation principle and clarity of practice; 2) operational phase based on goodwill 
supervision and coaching; and 3) final phase was on the basis of participation to  

2. The examination of effectiveness of author-developed supervision system 
in promoting RBL for internship teacher students revealed that the students’ RBL skill 
was the important indicator for such system. After the research, the students 
improved in light of the instructional plan formulation and instructional process. 
They can capable to indicate RBL direction or instruction; however, the concrete 
characteristic of RBL implementation in the instructional process has not been found 
yet.  
 
Keywords: research based learning, supervision system  
 
 
  
1Branch of English & Counselling Psychology & Guidance Faculty of Education Lampang Rajabhat University  
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1. บทนํา  
ในยุคศตวรรษที่ 21 ความสําเร็จของการจดัการศึกษาไมใชอยูที่การสรางใหผูเรียนเปนอยางที่

ผูสอนตองการใหเปน หากแตเปนการสรางใหผูเรียนรูจักคิดและมีความสามารถที่จะเปนในสิ่งที่ตน
ตองการจะเปนได ดังน้ันการจัดการเรยีนรู ไมเนนใหผูเรียนสามารถทองจําสิ่งที่อยูในหนังสือหรือตํารา
ไดเทาน้ัน แตตองเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดในโลกแหง 
ความเปนจริง รวมทั้งสามารถสรางสรรคองคความรูไดดวยตนเอง (วิจารณ พานิช, 2555) ซึ่งการที่จะ
ทําใหเกิดผลที่คาดหวังเชนน้ันได จําเปนตองอาศัยกระบวนการฝกฝน อบรม ขัดเกลาที่ยาวนาน และ
ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจมามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว  

บุคคลที่มีสวนสําคัญในการสรางผูเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในโลกแหงศตวรรษที่ 21 
ไดน้ัน คือ ครูผูสอน ครูจึงตองมีความสามารถที่จะจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวการเรียนรูของ
ศตวรรษใหม ซึ่งแนวการเรียนรูแนวทางหน่ึงทีเ่ปนที่ยอมรับกันวาเหมาะสมกับการสรางเสริมใหผูเรียน
มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คือ การเรียนรูบนฐานคิดของการวิจัย (research based learning)  
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหมดวยตนเองจากการ
คนพบขอเท็จจริงตางๆในเรื่องที่ตนศึกษาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย (ทิศนา แขมมณี, 2548) และ
เปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถสรางระบบคิดและทักษะการเรียนรูใหม พรอมไปกับการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยที่ดีไดอยางทรงพลัง โดยเนนการสรางโจทยวิจัยจากการทําโครงงาน  
ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการคนหาคําตอบจริง ผูเรียนจึงไดฝกฝนการใชความคิดเชิง
วิเคราะหในการทําความเขาใจความสัมพันธของขอมูลและการใชความคิดเชิงสังเคราะหรวมกับหลัก
วิชาในการตีความขอมูล ทําใหเกิดความสามารถในการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง และมีความ
รอบคอบมากข้ึนจากการแปลความขอมูลใหม ซึ่งจะพัฒนาไปสูการคิดไดอยางมีวิจารณญาณ อันเปน
เปาหมายสูงสุดของการศึกษาแบบการทําโครงงานบนฐานวิจัย ผูประกอบวิชาชีพครูในปจจุบันและใน
อนาคตจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย รวมทั้ง
ตองสามารถนํากระบวนการวิจัยบูรณาการเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เพื่อ
สรางใหผูเรียนมีฐานคิดแบบนักวิจัย อันจะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน และสรางสรรคองคความรูไดดวยตนเองตอไป  

ความเปนมาดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหคณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย จึงพัฒนาระบบการนิเทศเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ทั้งน้ีเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูซึ่งจะตองสําเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพครูในอนาคต  
ซึ่งระบบดังกลาวจะเปนการพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูบนฐานคิดของการวิจัยใหกับอาจารย
นิเทศกเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูบนฐานคิดของการวิจัย (research based learning: RBL) 
ใหกับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 โดยสามารถนําไปประยุกตใชกับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
กระบวนการเรียนรูบนฐานคิดการวิจัยได  
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน

ฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและจัดเปนโครงการนํารอง (pilot study) ใชระยะเวลา

เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลการวิจัยทั้งสิ้น 7 เดือน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
เพื่อสงเสริมการจัด การเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ
ศึกษาประสิทธิผลของระบบการนิเทศที่พัฒนาข้ึน ในขอบเขตของประสิทธิผลดานผลผลิตที่เกิดแก
นักศึกษาเปนสําคัญ ซึ่งมีตัวบงช้ีความสําเร็จ คือ ทักษะการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ
นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมบงช้ีหรือวัดไดจาก 1) ลักษณะการเขียนแผน การจัดการเรียนรู และ  
2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู โดยกลุมเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และครูพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติ
หนาที่อยู ในโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive selection) ไดกลุมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชา
ภาษาไทย 14 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน รวม 26 คน อาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชา
ภาษาไทย 7 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 คน รวม 14 คน และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาดังกลาว 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
1. ระบบการนิเทศ หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของอาจารยนิเทศกประจํา

สาขาวิชาและครูพี่เลี้ยงในการชวยเหลือและใหคําแนะนําแกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูให
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะในวิชาชีพใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
ย่ิงข้ึน เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของผูเรียน 

2. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย หมายถึง การนํากระบวนการวิจัยหรือ
ผลการวิจัย มาเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู โดยนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

3. ประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐาน
วิจัยของนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมบงช้ีหรือวัดไดจาก 1) ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และ 
2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู 

4. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษาช้ันปที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย  
14 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 คน รวม 26 คน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557  
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5.กรอบแนวคดิการวิจัย 
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการระดมความคิดภายในกลุม

คณะผูวิจัย สามารถกําหนดกรอบแนวคิดกระบวนการวิจัยได ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมายของการวิจัยในครั้งน้ี คือ 1) นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย จํานวน 14 คน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 12 คน รวม 26 คน  
2) อาจารยนิเทศประจําสาขาวิชาของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใชวิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย อาจารยนิเทศกสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 7 คน และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 7 คน รวม 14 คน และ 3) ครูพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนที่นักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
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ประกอบดวย ครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 7 คน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 7 คน รวม 14 คน 

ขอมูลในการวิจัยไดมาจากการเก็บรวบรวมใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการกอนการนิเทศ 
2) ระยะดําเนินการนิเทศ และ 3) ระยะหลังเสร็จสิ้นการนิเทศ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 ประเภท คือ 1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานฐานวิจัย สําหรับอาจารยนิเทศกสาขาและครพูี่เลี้ยง และ 2) แบบบันทึกสะทอนความคิดจาก
การนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย สําหรับอาจารยนิเทศประจําสาขาวิชา 

ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย โดยใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
คณะกรรมการศูนย ฝกประสบการณวิชาชีพครูและอาจารยนิเทศกประจําสาขาวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษรวมพิจารณาตรวจสอบความชัดเจน ความเหมาะสมในการใชภาษาและความครอบคลุม
ของขอมูลเน้ือหารูปแบบ จากน้ันนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูใชวิธีการทางสถิติเชิงบรรยายในรูป
คาเฉลี่ย (SD) และรอยละ สวนขอมูลที่ไดจากการสะทอนความคิดในการนิเทศของอาจารยนิเทศใช
การวิเคราะหเน้ือหา 

 

7. ผลการวิจัย 
1.ผลการพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ

นักศึกษาฝก 
ประสบการณวิชาชีพครู 
ในข้ันตอนการพัฒนาระบบการนิเทศซึ่งมีการติดตามเก็บรวบรวมขอมูลใน 3 ระยะ คือ  

1) ระยะเตรียมการกอนการนิเทศ 2) ระยะดําเนินการนิเทศ และ 3) ระยะเสร็จสิ้นการนิเทศ จาก
ขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหขอบกพรอง แนวทางแกไข ตลอดจนความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
การดําเนินการตามระบบ สามารถสรปุเปนระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจดัการเรยีนรูแบบโครงงาน
ฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่อิงแนวคิดการจัดการเชิงระบบ (system 
approach) อันประกอบไปดวยการวางแผนเตรียมการ (Planning) การดําเนินการตามแผน (Doing) 
การติดตามตรวจสอบเปนระยะๆ (Checking) และการสะทอนผลการดําเนินการ (Acting) ได 
ดังแผนภาพตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 2 ระบบการนิเทศ 
 

2. ประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ
นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพครูที่พัฒนาข้ึน 

 ประสิทธิผลของระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของ
นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพครูที่คณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีตัวบงช้ีสําคัญ คือ ทักษะการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมบงช้ีหรือวัดไดจาก 1) ลักษณะการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู และ 2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ดังสอดคลองกับตารางที่ 1 และ 2 
ดังตอไปน้ี 
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 ตารางท่ี 1 ผลคะแนนการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานฐานวิจัย ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู (n = 14 คน) 
 

 
คะแนนครั้งที่ 1 (เต็ม 61) คะแนนครั้งที่ 2 (เต็ม 61) ผลตางคะแนน 

 ครั้งที่ 1 และ 2 

 

แผนฯ การ
สอน 

รวม 
คะแนน 

รวม 
รอย
ละ 

แผนฯ การ
สอน 

รวม 
คะแนน 

รวม 
รอย
ละ 

 
คะแนน 

 
รอย
ละ 

X  23.15 17.00 40.15 65.83 25.54 22.19 47.73 78.25 7.58 12.42 
SD 5.64 6.42 11.46 18.79 4.78 4.92 9.02 14.78 3.72 6.10 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ในภาพรวมนักศึกษามี คะแนนการประเมินแผนการจดัการเรียนรูและ

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย ครั้งที่ 1 รวมคะแนน 40.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 
65.83 และคะแนนการประเมินแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ฐานวิจัย ครั้งที่ 2 รวมคะแนน 47.73 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.25 ผลตางของคะแนนคิดเปน 7.58 
คะแนน คิดเปนรอยละ 12.42 

 
ตารางท่ี 2 ประเด็นสะทอนคิดจากการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัด 

การเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ประเด็นสะทอนความคิด ผลสะทอน 
1. ปฏิกิริยา พฤติกรรม หรอืความรูสึกนึกคิด
ของนักศึกษาที่สงัเกตเห็นหรือรูสึกได ใน
ระหวางการนิเทศ 

นักศึกษามีความต้ังใจรบัฟงความคิดเห็นของอาจารย
นิเทศก ระยะหลัง การนิเทศนักศึกษามีความเช่ือมั่น
ในตนเองมากข้ึน มีอาการประหมาลดลงเน่ืองจาก
ทราบแนวทางการจัดการเรียนรูและแนวทางการ
นิเทศการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยที่
ชัดเจนข้ึน 

2. คําถามที่ทานไดรับจากนักศึกษา  
ในระหวางการนิเทศ 

ระยะแรกเปนคําถามที่แสดงใหเห็นถึงความสนใจและ
กระตือรือรนที่จะทําความเขาใจในแนวทางการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย สวนในระยะหลัง
เปนคําถามที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอ
ผูเรียนในฐานะการเปนครูทีจ่ะตองจัดการเรียนรู 
เพื่อพฒันาผูเรียน โดยใหความสําคัญกบัแนวทางการ
พัฒนาผูเรียนมากกวาจะคํานึงถึงหลักการของการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย 
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3. พฤติกรรมหรอืการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูและการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา 

นักศึกษามีพัฒนาการดานการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูและดานกระบวนการจัดการเรียนรูดีข้ึนเปน
ลําดับ ในการเขียนแผนการจัด การเรียนรูทีม่ีการ
สอดแทรกคําถามหรือแนวทางพฒันาทักษะการคิด 
เชิงเหตุผลของผูเรียนมากข้ึน แตนักศึกษายังมปีญหา
ในแงของการประยุกตแนวคิดหลักการสูการปฏิบัติ 

4. ความรูสึกของอาจารยนิเทศ  
ขณะทําการนิเทศ 

อาจารยนิเทศกทกุคนเอาใจใสติดตามพฤติกรรมหรอื
พัฒนาการของนักศึกษาเปนอยางดี โดยในระยะหลัง
นักศึกษามีพัฒนาการดีข้ึน อาจารยจึงมีความไววางใจ
ในตัวนักศึกษาในการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียนและแนวทางการพัฒนา
ผูเรียนของโรงเรียน 

 
สรุปไดวา ในภาพรวมจากระบบการนิเทศที่ไดดําเนินการไปในการวิจัยครัง้น้ี ทําใหนักศึกษามี

พัฒนาการดานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูดีข้ึน โดยในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู นักศึกษาสามารถระบุแนวทางหรือข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐาน
วิจัยได แตในกระบวนการจัดการเรียนรูไมปรากฏลักษณะการใชแนวคิดฐานวิจัยอยางเปนรูปธรรม
มากนัก  

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
1. จากการวิจัย พบวา ระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย

ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่เหมาะสม ประกอบดวยกระบวนการบริหารจัดการการ
นิเทศใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ 2) ระยะดําเนินการนิเทศ และ 3) ระยะหลังเสร็จสิ้นการ
นิเทศ ประกอบกับแนวคิดเชิงระบบ (PDCA) ซึ่งเปนระบบที่คลายคลึงกับรูปแบบการนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษาที่มี ช่ือวา PPIE:Preparing Planning Implementing Evaluation ของ วชิรา  
เครือคําอาย (2552) ที่ชวยใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมการคิด หลังใชรูปแบบการนิเทศสูงกวากอนใชรูปแบบการนิเทศดังกลาว ทั้งน้ีระบบการนิเทศ
ที่คณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนอาศัยหลักการการมสีวนรวม ความชัดเจนในทางปฏิบัติ กัลยาณมิตรนิเทศ และ
การช้ีแนะเปนหลัก ซึ่งแตกตางจากลักษณะการนิเทศในอดีตที่มักมีแนวโนมเปนรปูแบบการนิเทศแบบ
คลินิก (เสาวรส ภูภากรณ, 2543) เน่ืองจากแนวคิดฐานวิจัยมุงใหมีการคิดเชิงเหตุผลดวยตัวเอง
มากกวาที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอื่นโดยปราศจากหลักคิดของตัวเอง ในระบบการนิเทศ
ดังกลาวจึงเนนใหเกิดการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันมากที่สุด ระหวางกลุมผูที่
เกี่ยวของกับกระบวนการนิเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมอาจารยนิเทศก ครูพี่เลีย้ง และนักศึกษา ที่ควร
จะไดทบทวนความคิดเห็นรวมกันเปนระยะระหวางการนิเทศหรือแมกระทั่งเสร็จสิ้นการนิเทศ  
ในลักษณะของความเปนกัลยาณมิตร ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู ไววางใจตอ
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อาจารยที่ปรึกษา คลายความวิตกกังวลและมีกําลังใจตอการฝกประสบการณวิชาชีพครู ชวยให
นักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะนําขอเสนอแนะจากการนิเทศมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการ
เรียนรูและปรับปรุงการจัดการเรียนรูของนักศึกษาได (วัชราภรณ เข่ือนวัน, 2549)  

นอกจากน้ีการใหอิสระแกนักศึกษาในการคิดทบทวนขอบกพรองของตนเอง โดยไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามสิ่งที่ผูนิเทศช้ีบอก และการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของนักศึกษาอยางมาก สอดคลองกับขอ
คนพบในงานวิจัยของ พรรณทรี โชคไพศาล (2553) เรื่องพฤติกรรมการนิเทศที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ที่วา พฤติกรรมการนิเทศดานการสรางความสัมพันธ คือ  
ผูนิเทศใหครูมีอิสระใหการแสดงความคิดหรือความสามารถของตน สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครูอยูในระดับมากกวาทุกดาน รองลงมาคือดานการเสริมแรง และการใหครูมี
สวนรวม ตามลําดับ อยางไรก็ดีในระบบการนิเทศตองมีความชัดเจนในทุกข้ันตอนการนิเทศและการ
ประเมินผลการนิเทศดวย โดยใหผูมีสวนเกี่ยวของยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันตลอดระยะการนิเทศ 
เพื่อปองกันความสับสนอันอาจจะกอใหเกิดความกังวลใจทั้งในการนิเทศและการปฏิบัติของนักศึกษา 
ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ียังคงมีความไมเขาใจและสับสนในแนวทางปฏิบัติบางประการ อาทิ ความถูกตอง
ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ความถูกตองของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐาน
วิจัย เปนตน  

2. จากการวิจัย พบวา ระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที่คณะผูวิจยัพัฒนาข้ึน มีประสิทธิผลอยูในระดับที่นาพึงพอใจ 
แมวาจะไมกอใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยอยางเปนรูปธรรม
เทาที่ควร เน่ืองจากเปนการประยุกตใชแนวคิดฐานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนดานภาษาที่ยัง 
ไมเคยมีใครทํามากอน นักศึกษาจึงไมมีแนวปฏิบัติหรือตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน แมจะมีนักศึกษาที่
เขาใจแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยแตก็ประสบปญหาในทางปฏิบัติ ดังผลการวิจัย
ของ เสาวรส ภูภากรณ (2543) เรื่องสภาพการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาการศึกษา
ปฐมวัยในสถาบันราชภัฏ ที่พบปญหาประการหน่ึงวา นักศึกษาไมสามารถประยุกตความรูภาคทฤษฎี
มาปฏิบัติได แตอยางไรก็ตามการนิเทศติดตามเปนระยะตามระบบที่วางไวก็สามารถทําใหนักศึกษามี
ความต่ืนตัวกระตือรือรนอยูตลอดเวลา และเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
รวมทั้งมีความเปนครูมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากในระยะหลังๆ ของการนิเทศนักศึกษามักไดรับคําช่ืนชม
จากทั้งครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกวา เปนผูมีความรับผิดชอบในหนาที่และรูจักปรับปรุงตัวตาม
คําแนะนํามากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในระบบการนิเทศมีการเตรียมความพรอมกอนการนิเทศของ
อาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง และการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพครูกอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชราภรณ เข่ือนวัง (2549) เรื่องสภาพ ปจจัยและ 
การสงเสริมการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ: พหุกรณีศึกษา ที่พบวา 
การเตรียมความพรอมใหแกอาจารยนิเทศกและพัฒนาคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตร และการ
เตรียมความพรอมโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู (ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูพี่เลี้ยงและผูบริหาร
สถานศึกษา) ใหเห็นคุณคาและความสาํคัญของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนปจจัยสงเสริมใหเกิด
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่ไดผลดี  
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นอกจากน้ีปจจัยสาํคัญประการหน่ึงที่อาจชวยใหระบบการนิเทศครั้งน้ีเกิดประสิทธิผล คือ 
การติดตามดูแลอยางใกลชิดจากครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีอิทธิพลตอนักศึกษามากกวาอาจารยนิเทศก เน่ืองจาก
มีความใกลชิดสนิทสนมกันมากกวาและอาจเกี่ยวของกับการมีผลประโยชนรวมกันในขณะอยูที่
โรงเรียน จึงทําใหครูพี่เลี้ยงมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาคอนขางมาก
เชนกัน ดังเชนในงานวิจัยของ เสาวรส ภูภากรณ (2543) เรื่องสภาพการนิเทศการฝกประสบการณ
วิชาชีพสาขาการศึกษาปฐมวัยในสถาบันราชภัฏ ที่พบวา ลักษณะการนิเทศของอาจารยนิเทศกฝาย
โรงเรียนมีแนวโนมเปนรูปแบบการนิเทศแบบการดูแลอยางใกลชิด 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. สําหรับอาจารย บุคลากร ตลอดจนผูที่สนใจจะนําแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศ

เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไปใช  
ควรศึกษารายละเอียดของคูมือการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณนักศึกษาวิชาชีพครูกอน เพื่อให
เกิดความเขาใจในการนําไปใชอยางถูกตอง และเพื่อใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาอย างแทจริง 
โดยเฉพาะอาจารยนิเทศกและครูพี่เลี้ยงมีสวนสําคัญมากในการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานฐานวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังน้ันอาจารยนิเทศและครูพี่เลี้ยงควรรวมมือ
ประสานงานดานการนิเทศนักศึกษารวมกันทุกครั้ง พรอมทั้งควรศึกษาทฤษฎีและองคประกอบของ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยและศึกษาวิธีการดําเนินกิจกรรมในข้ันตอนตางๆ ใหเกิด 
ความเขาใจเสียกอน จึงจะทําใหการดําเนินกิจกรรมลุลวงไปดวยดี 

2. ระบบการนิเทศเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูจากผลการวิจัยน้ี มุงพัฒนาดานทักษะพิสัยเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาพฤติกรรมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานใหดีข้ึน จึงใชระยะเวลาพอสมควร 
ซึ่งอาจมีผลตอการใหความรวมมือของนักศึกษา อาจารยนิเทศก และครูพี่เลี้ยง ที่อาจจะไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมไดครบตลอดระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ัน ควรมีการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา อาจารย
นิเทศก และครูพี่เลี้ยง ที่เขารวมการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 
เชน การทําใหนักศึกษา อาจารยนิเทศก และครูพี่เลี้ยง ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนที่จะ
ไดรับซึ่งจะมีผลดีตอตนเอง การใหกําลังใจ มีความเปนกัลยาณมิตรที่ดีและเขาใจในปญหาเปนตน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
1. การทําวิจัยเกี่ยวกับระบบการนิเทศจะทําใหเกิดประโยชนย่ิงข้ึนหากมีการศึกษาวิจัย  

หาแนวทางหรือวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูหลังจากฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในแตละภาคการศึกษา  

2. จากการวิจัยครั้งน้ี พบวา เกิดประสิทธิผลนอกเหนือเปาหมายของระบบการนิเทศตาม
กรอบแนวคิดของคณะผูวิจัยประการหน่ึง คือ การเกิดเครือขายของอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยง และ
นักศึกษาฝกสอน ที่เกิดจากการมาประชุมรวมกันในระหวางการนิเทศเปนระยะๆ ดังน้ันในการวิจัย
ครั้งตอไปจึงอาจศึกษาถึงรูปแบบของเครือขายการนิเทศนักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยในการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูใหแกนักศึกษา 
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Internet of Everything การเช่ือมโยงทกุสรรพสิง่สู Smart Classroom 4.0 
 

กฤตยษุพัช สารนอก1  
 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ 4.0 โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 

IoE และเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อสรางการใหบริการและสภาพแวดลอมการเรียนรูจาก
การใชเทคโนโลยี Internet of Thing รวมกับเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งในการประยุกตใช
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนของหองเรียนอัจฉริยะ 4.0 น้ันสามารถแบงไดเปน 3 ระบบ 
ไดแก 1. ระบบ IoT Smart Check in คือ การใชอุปกรณตางๆ ไดแก การทําปายช่ืออิเล็กทรอนิกสมี
อุปกรณตรวจวัด (Sensor) คอยตรวจจับสภาพแวดลอมตางๆ แลวรายงานใหผูเรียน/ ผูสอนรับทราบ
ขอมูลดวย Smart Device ของตนเอง เชน เวลาการเขาออก-หองเรียน สุขภาพความพรอมของ
ผูเรียน อุณหภูมิของหองเรียน สถิติผลการเรียน ฯลฯ และขอมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมข้ึนไปเก็บไวบน 
Cloud เพื่อใหผูสอนเขามาใชขอมูลสําหรับวิเคราะหและออกแบบการจัดการเรียนการสอนหรือ
ออกแบบการเรียนรูในครั้งตอไป 2. ระบบ IoT Smart Camera คือ ระบบการสังเกตและเก็บขอมูล
ในลักษณะภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในหองเรียน ซึ่งสามารถสั่งการและควบคุมจากผูสอนเพื่อเช็คดู
สภาพแวดลอม ความพรอม ความปลอดภัย และสังเกตกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนผานกลองที่
ติดต้ังไวทั้งน้ียังใชเปนระบบการประชุมทางไกลไดอีกดวย และ 3. ระบบ IoT Smart Office คือ 
ระบบที่คอยอํานวยความสะดวกใหผูสอนและผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวย
อุปกรณใชงานพื้นฐานในออฟฟศ ไดแก คอมพิวเตอร สแกนเนอร กระดานอัจฉริยะ ปริ้นเตอร 3 D 
หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ตองการจัดเปนสภาพแวดลอมยูบิคิวตัสโดยใชเทคโนโลยี IoT เพิ่มเติมตาม 
ความตองการ งบประมาณ และความเปนไปไดของเทคโนโลยีในปจจุบัน 
 
คําสําคัญ: อินเทอรเน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง, สมารท คลาสรูม 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล 
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IoE Links Everything to Smart Classroom 4.0 
 

Kritsupath Sarnok
1
 

 
Abstract  

This article presents an approach to develop intelligent classroom 4.0 by 
applying IoE technology and Cloud Computing technology to create service and 
learning environment through IoT and Cloud Computing technology. The application 
of IoT and Cloud Computing to develop intelligent classroom 4.0 can be divided into 
three systems as follows. 1. IoT Smart Check in system is the use of devices such as 
electronic tagging with sensors to get data on classroom environment and report to 
students and lecturers via their smart devices. The data includes classroom entrance 
and exit record, students’ health readiness, classroom temperature and students’ 
academic records. It will be stored on the Cloud, so lecturers can access and analyze 
the data to design classroom instruction later. 2. IoT Smart Camera system is used for 
classroom observation and stores classroom information in photos and videos. 
Lecturers can monitor classroom environment, readiness, security and students’ 
learning activities through this system. Additionally, the system can be used for 
teleconference. 3. IoT Smart Office system is a system that facilitates lecturers and 
learners in learning activities. This includes basic office equipment such as 
computers, scanners, 3-D boards and other devices set in Ubiquitous environment. 
Supplementation of IoT is based on the needs, budgets and the availability of 
today’s technology. 
 

Keywords: Internet of Everything (IoE), Smart Classroom 4.0 
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1. บทนํา  
 สังคมปจจุบันเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) การเรียนรู 

ความรู และนวัตกรรมเปนปจจัยสาํคัญในการพัฒนาและสงเสรมิเพือ่นําการเปลีย่นแปลงสังคมไทยเขา
สู “Thailand 4.0” ตามความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ซึ่งการที่จะพัฒนาประเทศไปสูจุดน้ันได การพัฒนากําลังคนเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนเปนอยางมาก ดังน้ัน การพัฒนาคนโดยการสรางนิสัย
การเรียนรูและวิธีคิด ตลอดจนการใชชีวิตและการทํางานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใชเปนเครื่องมืออันสําคัญสําหรับการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคใหมของพลเมือง
ดิจิทัล (Digital Native หรือ Digital Citizen คือ คนที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป) และผูอพยพสูโลกดิจิทัล 
(Digital Immigrant คือ คนที่มีอายุ 30 ปข้ึนไป) ที่ทํางาน เรียนรูและใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม  
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณดิจิทัลทั้งหลายเปนตัวอํานวยความสะดวกความสบายใน
การใชชีวิต การทํางาน การเรียน และการสืบคนความรูตางๆ ที่มีอยูมากมายจากทั้งในหองเรียนและ
แหลงเรียนรูตางๆ รอบตัวในปจจุบัน 

 
1.1 ยุคสมัยของการศึกษา  
 ในอดีตที่ผานมาน้ันการเรียนการสอนโดยสวนมากจะยึดผูสอนเปนศูนยกลาง โดยมีครู

อาจารยเปนผูบรรยายเน้ือหาบทเรียนและใหความรู โดยผูเรียนมีหนาที่รับเน้ือหาและเรียนรูตามที่
ผูสอนบอกเพียงอยางเดียว ซึ่งการเรียนการสอนแบบน้ีน้ันอาจไมไดเนนทีก่ระบวนการคิดมากนักทําให
ผูเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห ดังน้ัน การเรียนรูแบบน้ีจึงเปนเพียงแคการถายถอดความรูจาก
ผูสอนสูผูเรียนหรือที่เรียกวาการเรียนการสอนในยุค Education 1.0  
 
 
 
 
 
 
 

 (ก) ลักษณะการจัดหองเรียน      (ข) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหองเรียนในยุคของการจัดการศึกษา Education 1.0 
 
ตอมาการจัดการศึกษามีการพัฒนาและนํานวัตกรรมการศึกษาเขามาชวยในเรื่องของการ

พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําหรับจัดการเรียนการสอน และชวย
ขยายในเรื่องของโสตทัศนของผูเรยีนที่มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน เชน ใชเครื่องขยายเสียง ใชไมโครโฟน ทีวี 
เครื่องเลนวิดีโอ เครื่องฉายสไลด เปนตน ซึ่งในยุคน้ีอาจเรียกไดวาเปนยุคของ Education 2.0  
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(ก) ลักษณะการจัดหองเรียน        (ข) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางหองเรียนในยุคของการจัดการศึกษา Education 2.0 
 

ปจจุบันมีสถานศึกษาหลายแหงไดปรับกลยุทธการจัดการการเรียนการสอนใหเขาสูยุค 
Education 3.0 โดยการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุก
รูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัลผสมกับการทํางานเปนกลุมและปรับการสอนใหมีรูปแบบเปน 
Interactive learning มากข้ึน นอกจากน้ียังมีการนําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เขามาเปน
เครื่องมือชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 3 ตัวอยางหองเรียนที่มีประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษาเขามาชวยในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน    
 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผานของความรูบนโลกดิจิทัลเปนไป
อยางรวดเร็วไมมีที่สิ้นสุด โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตลอดจนครูผูสอนจึงตองพัฒนาตนเองเพื่อ
นําพาตนเองกาวผานเขาสูโลกแหงการเรียนรูแบบใหม การปรับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการ 
เทคนิค และสื่อการสอนตลอดจนทศันคติความรูความเขาใจตอพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทําใหผูสอนตองปรับตัวและคิดหาวิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนเครื่องมือสรางและ
กระตุนการเรียนรูใหกับผูเรียน ดังน้ัน การจัดการเรียนรูใหกับกลุมผูเรียนที่เปนกลุมคนรุนดิจิทัล 
(Digital Native) จึงกลายเปนความทาทายสําหรับผูสอนและสถาบันการศึกษาเปนอยางย่ิง 
เพราะฉะน้ันแลวการออกแบบและสรางสังคมแหงการเรียนรูแบบใหมๆ จึงมิไดมุงเนนการใหความรู
แกเด็กโดยครูผูสอนหรือโดยเครื่องมืออุปกรณเพียงอยางเดียวดังเชนการศึกษาในยุคที่ 1-3 ตามที่
กลาวมาในตอนตน แตการศึกษาในยุคที่ 4 (Education 4.0) น้ันควรออกแบบและสรางระบบ
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรู (Learning Environment System) ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดตลอดเวลาดวยตนเองผานเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลตางๆ ที่มีอยูอยางมากมายในศตวรรษที่ 21 
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2. หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
 ในปจจุบันยุคที่ระบบการศึกษาเปลี่ยนไปมีการเนนผูเรยีนเปนสําคัญ (Child Center) ผูสอน

มีหนาที่และบทบาทในการแนะนําแนวทางการเรียนดวยจุดมุงหมายที่ตองการเนนใหผูเรียนศึกษาหา
ความรูจากแหลงเรียนรูที่มีอยูมากมาย สรางนิสัยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ
เหตุการณในปจจุบัน ดังน้ัน เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ จึงเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการ
ชวยเหลือและตอบสนองการเรียนรูใหกับผูเรียน การคํานึงถึงวิธีการเรียนรู เครื่องมือที่ใชรวมทั้ง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่จะสามารถตอยอดไปสูการทํางานในอนาคตได เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาจึงถูกนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
หลายโรงเรยีนหลายสถาบนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูในทุกระดับช้ัน สิ่งเหลาน้ีสงผล
กระทบใหเกิดการปรับเปลี่ยนหองเรียนแบบเดิมที่เคยใชในอดีตไปสูหองเรียนที่เนนการมีปฏิสัมพันธ
และการมีสวนรวมของผู เรียน ซึ่งเรียกหองเรียนลักษณะน้ีวา “หองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom)” 

 2.1 ความหมายของหองเรียนอัจฉริยะ  
 นิยามของคําวา “หองเรียนอัจฉริยะ” หรือ Smart Classroom อาจมีช่ือที่มีความหมาย

ใกลเคียงกันหลายคํา ซึ่งการต้ังช่ืออาจต้ังตามลักษณะของหองเรียนหรือจุดประสงคของการใช เชน 
Electronic Classroom (e-Classroom), e-Learning Classroom, Virtual Classroom, 
Collaborative Classroom, Computer Classroom หรือ ICT Room ซึ่งช่ือที่ใชเรียกเหลาน้ีลวน
แตมีความหมายและประโยชนในการใชงานเพื่ออํานวยความสะดวก และใชเพื่อจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้น โดยการกําหนดกรอบมโนทัศน (Concept) ที่บงบอกถึงความหมายของ 
คําวา Smart Classroom มาจากคําวา SMART ซึ่งประกอบดวยอักษร 5 ตัว ที่แสดงใหเห็นมิติดาน
ตางๆ ดังตอไปน้ี (Huang et.al, 2014) 

 1. S: Showing มิติของความสามารถในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศในการเรียน 
การสอนผานสื่อเทคโนโลยีการสอนเปนคุณลักษณะที่เรียกวา “คุณลักษณะทางปญญา” (Cognitive 
Characteristic)  

 2. M: Manageable มิติดานความสามารถในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งคุณลักษณะดังกลาว
น้ีเปนการบริหารจัดการดานสื่อ วัสดุอุปกรณ การจัดระบบการสอนรวมทั้งแหลงทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมของการใชหองเรียนอัจฉริยะ  

 3. A: Accessible มิติดานความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลทางการเรียนรูจาก
การใชหองเรียนอัจฉริยะผานสื่อที่มีอยูหลากหลาย  

 4. R: Real-time Interactive มิติในเชิงปฏิสัมพันธในการสรางประสบการณทาง 
การเรียนการสอนโดยครูรวมทั้งการเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเชิงโตตอบในหองเรียน
อัจฉริยะดังกลาว  

 5. T: Testing มิติดานการทดสอบ ซึ่งเปนการตรวจสอบเชิงคุณภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียนหรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการใชหองเรียนอัจฉริยะ  
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ภาพท่ี 4 กรอบมโนทัศนของหองเรียนอัจฉริยะ 
ท่ีมา: Huang et.al, 2014: Online 
  
นอกจากน้ีแลวยังไดมีการนิยามความหมายของรูปแบบการจัดทําหองเรียนในเชิง

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Classrooms) หรือหองเรียนอัจฉริยะที่มีความหมายเกี่ยวของกันอีก
หลากหลายช่ือ ดังน้ี  

1. Presentation Classroom เปนหองที่ถูกจัดเตรียมสื่อไวเฉพาะเพื่อการนําเสนอขอมูล  
ซึ่งจะประกอบไปดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) แบบต้ังโตะ (Laptop 
Computer) เครื่อง VCR เครื่อง DVD หรือกลองถายภาพ (Camera) เปนหองสําหรับการนําเสนอ
ของผูสอนเทาน้ัน ซึ่งในหองน้ีจะไมมีคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนหรือผูใชทั่วไป  

2. Collaborative Classroom ลักษณะคลายกับหองเรียนแบบ Presentation Classroom 
แตมีความแตกตาง คือ ในหองจะมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียนทุกคน ซึ่งการใชงานอาจจัดเปน
แบบ 1:1 หรือ 4:1 ข้ึนอยูกับสภาพหองและขนาดของหองเรียนน้ันๆ  

3. Laptop and Laptop/ Seminar Classroom เปนหองที่มีสื่อเทคโนโลยีอุปกรณสื่อสาร
ครบถวน เหมือนแบบ Presentation Classroom และแบบ Collaborative Classroom โดยจะมี
สื่อคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะสําหรับผูใชหรือผูเรียนครบทุกคน และแตละเครื่องจะถูกเช่ือมโยง
โปรแกรมการใชงานไปสูผูเรียนรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนหรือการจัดอบรมสัมมนา  

4. Special Configuration เปนลักษณะของหองเรียนเฉพาะกิจที่มีความแตกตางหรือมี 
คุณลักษณะเฉพาะสําหรับการใชงาน ซึ่งนอกเหนือจากจะมีสื่ออุปกรณเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครบ
พรอมแลว อาจมีการจัดเตรียมสื่อประกอบอื่นๆ เขามาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อตองการใชงาน 

และนอกจากน้ี O’ Driscoll (2009) ยังไดกลาววา Smart Classroom เปนหองจําลองทาง
ปญญาในการปรับประยุกตรูปแบบการใชใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและแหลงทรัพยากร
ทางการเรียนที่จะนําไปสูการปรับใชกับกลุมผูเรียนตามจุดมุงหมายที่กําหนดทั้งกับการเรียนและ 
การสอน 

Samsung Smart Classroom (2013) บริษัท Samsung ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญแหงวงการ
อุตสาหกรรมทางเครื่องมืออุปกรณอีเล็กโทรนิกสและการสื่อสารแหงเกาหลีใต ไดจัดทําโครงการ
หองเรียนอัจฉริยะข้ึน โดยกําหนดนิยามความหมายไวใน 2 ลักษณะ คือ 

1. เปนหองเรียนเชิงปฏิสัมพันธทางการเรียนการสอน (Interactive Teaching) ซึ่งชวย
เสริมสราง ปฏิสัมพันธในหองเรียนจากการใชสื่ออุปกรณประเภทจอปฏิสัมพันธ ( Interactive 
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Screen) เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณทางการเรียนรวมกัน นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกลุม 
การสอบถาม หรือการจัดทําประชามติ (Poll) เปนตน  

2. เปนแหลงบริหารจัดการทางการเรียน (Learning Management) หองดังกลาวจะเปน
ศูนยสื่อ อุปกรณประกอบหลักสตูรการเรียน การบริหารจัดการและการวางแผนการเรียน เปนตน 

2.2 สื่อเทคโนโลยีสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ  
สื่อเทคโนโลยี (Technological Media) ไมวาจะเปนอุปกรณและสื่อในการศึกษายุคที่ 1-3 

หรืออุปกรณหรือสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบันตางก็มีความสําคัญตอการประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนในหองเรียนอัจฉริยะดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนและการประยุกตใช
อุปกรณและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ก็สามารถประยุกตใชตามจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา หรือเทคนิค
การสอนของผูสอนแตละคน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพื่อมุงสรางและสงเสริมการเรียนรูแก
ผูเรียนใหสูงข้ึนตามความตองการและตามสมรรถนะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  

Pishva and Nishantha (2008) ไดกลาวถึงสื่อและเทคโนโลยีสําหรับหองเรียนอัจฉริยะไว 
ดังน้ี 

1. สื่อเทคโนโลยีสามารถเปนตัวกําหนดเพื่อสรางศักยภาพของครูในการสอนทางไกลใหเกิด
ประสิทธิภาพสงผลแกผูเรียนในแตละพื้นที่  

2. สื่อเทคโนโลยีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนแตละทองถ่ินใหมีสวน
รวมทางการเรียนและเกิดประสบการณทางการเรียนรูที่สูงข้ึน  

3. สื่อเทคโนโลยีจะกอใหเกิดระบบทางการเรียนที่กวางไกล ที่เกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน  
4. สื่อเทคโนโลยีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดในทุก

ชวงเวลา การจําแนกประเภทของสื่อเทคโนโลยีที่ใชในหองเรียนอัจฉริยะหรือ Smart Classrooms 
ทั้งสื่อเทคโนโลยียุคปจจุบันรวมทั้งสื่อเพื่ออนาคตน้ัน สามารถจําแนกออกเปนประเภทหรือลักษณะ
ตางๆ ไดดังน้ี  

 1. Sensing เปนการจัดแบงกลุมของสื่อเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะในการสราง บันทึก 
ตรวจจับ และ ถายทอดสัญญาณขอมูลที่สรางข้ึนหรือที่ถูกบันทึกไวและนําไปสูการนําเสนอทั้งใน
ระยะใกลหรือระยะไกล อปุกรณเทคโนโลยีประเภทน้ี เชน สื่อประเภท VCR, DVD, Smart Camera, 
Microphones รวมทั้ง Smart Device หรืออุปกรณดิจิทัลตางๆ ที่ตองใชในหองเรียนอัจฉริยะ  

 2. Rendering เปนกลุมสื่อเทคโนโลยีที่ใชเพื่อการถายทอด แสดงผลจากการสืบคน 
เปนสื่อโสตทัศนที่ใชในหองเรียนอัจฉริยะประเภทเครื่องฉายสื่อผสมขนาดใหญ คอมพิวเตอร และจอ
แสดงภาพขนาดใหญสําหรับใชในการเรียนของแตละช้ันเรียน  

 3. Presentation Support เปนสื่อเทคโนโลยีประเภทชวยสนับสนุนการนําเสนอ เชน 
อุปกรณสําหรับเขียน เชน ปากกาอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องฉาย Smart Board ตัวช้ีนํา (Laser-
pointer) เครื่องชวยรับฟงและบรรยายสําหรับหองเรียนเสมือน (Speech-capable Virtual Assistance) 
เปนตน  

 4. Transmission สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสงผานสัญญาณที่กําหนดเปนชุดอุปกรณ
สําหรับการใชในการ สื่อสาร เชน เครื่อง datagram delivery (UDP) เครื่อง delivery mechanism 
(TPC) ที่ใชในการแลกเปลี่ยนระบบสัญญาณขอมูลการใชสื่อตางๆ เปนตน 
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 5. Security เปนเทคโนโลยีระบบปองกันและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช ซึ่งสวนใหญจะเปนสื่อระบบปองกันภัยที่จะใชรวมกับสื่อเทคโนโลยีระบบ
ถายทอดและรับ-สงสัญญาณเพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นใจในการใชงาน 

 6. Asynchronous Support เปนสื่อเทคโนโลยีที่นิยมนํามาใชในหองเรียนอัจฉริยะยุค
ใหม เพื่อสราง ประสิทธิภาพการเรียนที่กวางไกลและทั่วถึง เปนสื่อที่จะสนับสนุนการเรียนรูแบบ 
ไมประสานเวลาที่เกิดการเรียนรูไดทุกแหงและทุกเวลาไมมีขอจํากัด ตัวอยางของสื่อเทคโนโลยีที่นิยม
ใชในหองเรียนอัจฉริยะ ไดแก  

   1) สื่อประเภทคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะสวนบุคคล (Laptop and Computer PC) 
   2) สื่อคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือโนตบุค (Notebook Computer) 
   3) สื่อเทคโนโลยีประเภทเครื่องฉาย Projectors 
   4) สื่อเทคโนโลยีประเภท Smart Board หรือ Interactive Board 
   5) สื่อเทคโนโลยีประเภทเครื่อง DVD/ VCR 
   6) สื่อเทคโนโลยีประเภท Transparency Projector 
   7) สื่อเทคโนโลยีประเภทเครื่องรับโทรทัศน (Television) 
   8) สื่อเทคโนโลยีประเภท Digital Podium  
   9) สื่อเทคโนโลยีแท็บเล็ต (Tablets) 
    10) สื่อเทคโนโลยีอุปกรณสื่อสารพกพา (PDAs, Smart Device)  
 

3. IoE เทคโนโลยีใหมของ Smart Classroom 4.0 
Internet of Everything (IoE) หรืออินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งเปนคําที่ถูกบัญญัติข้ึน  

มีความหมาย คือ ทุกสิ่งหรือทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจําวันของเราสวนใหญที่เปนอุปกรณดิจิทัลลวนมี
การเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ไมใชเฉพาะแคคอมพิวเตอรหรือ Tablet, Smart Phone เทาน้ัน แตใน
อนาคตจะรวมไปถึงอุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่มนุษยใชอยูในชีวิตประจําวันดวย 
เชน นาฬิกา แวนตา ตูเย็น Smart TV และ Smart Device อื่นๆ  

ในอดีตกอนที่จะมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ออฟ เอเวอรี ธิงน้ัน ( IoE Technology) ไดมี
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ออฟ ธิง ( IoT Technology) หรืออินเทอรเน็ตในสรรพสิ่งข้ึนมากอน  
ซึ่งอินเทอรเน็ต ออฟ ธิงน้ีถูกคิดคนโดย Kevin Ashton ในป 1999 ภายใตโครงการที่มีช่ือ “Auto-ID 
Center” ที่มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology จากเทคโนโลยี RFID ที่จะทํา
ใหเปนมาตรฐานระดับโลกสําหรับ RFID Sensors ตางๆ ที่จะเช่ือมตอกันได โดยสําหรับคํานิยามของ 
IoT น้ี Kevin Ashton ไดกลาวไวสั้นๆ วา “internet-like” หรือการที่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
สามารถสื่อสารพูดคุยกันไดเอง ซึ่งศัพทคําวา “Things” น้ี ก็คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสน้ันเอง  

การใชงานเทคโนโลยี IoT อาศัยหลักการที่สิ่งหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดเช่ือมโยง
เขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถมองเห็น สั่งการ ควบคุมการใชงานสิ่งหรืออุปกรณ
ตางๆ ได เชน การสั่งเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา รถยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บานเรือน 
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เครื่องใชในชีวิตประจําวันตางๆ ผานทางอุปกรณพกพา (Smart Device) ที่เช่ือมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตได เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 การเช่ือมตอของThing ในชีวิตประจําวัน 
 
อลิษา รุจิวิพัฒน (2559) กลาววา ปจจัยที่ขับเคลื่อนใหเทคโนโลยี IOT เกิดการขยายตัวอยาง

มากมี 3 ปจจัย คือ 1) การผลิตช้ินสวนที่เปน Sensor หรือตัวตรวจวัดตางๆ ออกมามากมาย  
2) ระบบไรสายแบบตางๆ ที่ทําใหเราใชงานไดขณะที่เราเคลื่อนที่หรือเดินทาง ไมวาจะเปน WiFi, 3G, 
4G หรือ บลูทูธ หรือ RFID หรือ NFC และ 3) คือ การเช่ือมตอหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกันไดหมด 
จนตอมาเมื่อยุคหลังป 2000 โลกมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสออกมาเปนจํานวนมากและมีการใชคําวา 
Smart เชน Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 
Transportation ตางๆ เหลาน้ีลวนมีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเช่ือมตอกับโลกอินเทอรเน็ตได  

อรรถพล กัณหเวก (2559) กลาววา ทั้งหมดของระบบน้ันตองอาศัยการทํางานของอุปกรณ
ตางๆ ที่สามารถเช่ือมตอกันภายใตแนวคิดของเทคโนโลยี IoT ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสวนที่
เปน Hardware ไดแก Processors, Radios และ Sensors ซึ่งจะถูกรวมเขาดวยกันเรียกวา a single 
chip หรือ system on a chip (SoC) และการพัฒนา WSN ไปพรอมๆ กัน จากความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาดานอุปกรณการเช่ือมตอรวมถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยี IoT จึงมีการนําความคิดดังกลาวมาประยุกตใชกับดานการจัดการศึกษาและพัฒนา
หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ข้ึน ซึ่งในหองดังกลาวอาจเปนแคหองเรยีนที่มกีารผสมผสาน
และนําอปุกรณและเทคโนโลยีตางๆ เขามาไวในหอง โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ มีการใช Digital 
tool set เชน Interactive Whiteboard หรือ Smart Board, Projector, Video capture 
system, Classroom control system และชุดเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาอํานวย 
ความสะดวกอื่นๆ เปนตน  
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ภาพท่ี 6 การสรางระบบแวดลอมการเรียนรูโดยใช IoE Technology & Cloud Computing 

 
ในปจจุบันและตอไปในอนาคตอันใกลน้ีเทคโนโลยี IoT ที่อาศัยหลักการทํางานประสานกัน

ของอุปกรณแบบSensor Nodes และแบบโครงขายเช่ือมตอแบบ IP Network ประกอบกับการใช
การเรียนเสริมดวย Cloud Computing หรือการประมวลผลบนกลุมเมฆที่ผูใชสามารถเรียกใช
ซอฟตแวร, ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการผานอินเทอรเน็ตไดโดย
สามารถเลือกกําลังการประมวลผล เลือกจํานวนทรัพยากรไดตลอดเวลา จึงทําใหรูปแบบของ
หองเรียนอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการเรียนการสอนมีการสงเสริมการเรียนรูและสนับสนุน
การเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่ผูเรียนสามารถศึกษาคนควา คนพบ และสรางองคความรู
ใหมไดดวยตนเอง ผูสอนสามารถใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในลักษณะของหองเรียนกลับ
ดาน (Flipped Classroom) โดยใชอุปกรณ (Device) ของตนเองเช่ือมโยงเขาถึงการใชบริการดวย 
Cloud Computing เพื่อสรางการเรียนรูใหผูเรยีนมีประสบการณและมคีวามคิดเช่ือมโยงหรือจัดกลุม
สิ่งที่เรียนรูใหมใหสัมพันธกับความรูเกาดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยทําหนาที่ดูแลแนะนํา (Coaching) 
ทําใหผูเรียนต้ังใจเรียนรู คิด และสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรูใหมใหมีความสัมพันธกับความรูเกาของ
ตนเองได เกิดการเรียนรูโดยการรับอยางมีความหมาย เกิดการเรียนรูโดยการคนพบอยางมี
ความหมาย ผูเรียนไดคิดอยางสรางสรรคและเขากับบริบทของโลกที่ไดเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิด
ของการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21  
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4. บทสรปุ 
 จากความสําคัญของเทคโนโลยี Internet of Everything ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชสราง

ระบบอํานวยความสะดวก บันทึก ประมวลผล และสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงานเพื่อ
ผูเรียนผูสอนไดมีเวลาและความสะดวกในการเรียนรูมากข้ึน ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยี 
Cloud Computing ซึ่งเปนระบบที่ผูเรียนและผูสอนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลาและมีความสะดวก
เปนประโยชนกับผูเรียนรุนใหม และสรางการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูที่ไมใชแคการเรียนรูแบบ
ทองจํา แตเปนการเรียนรูแบบมีความหมายเพื่อสรางสรรคและพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการใช
ชีวิตในศตวรรษที่21 ซึ่งเทคโนโลยี Internet of Everything สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 4.0 น้ัน
สามารถนํามาประยุกตและออกแบบการจัดการเรียนการสอนไดเปน 3 ระบบ ดังน้ี  

1. ระบบ IoT Smart Check in คือ การใชอุปกรณตางๆ ไดแก การทําปายช่ือ
อิเล็กทรอนิกสมีอุปกรณตรวจวัด (Sensor) คอยตรวจจับสภาพแวดลอมตางๆ แลวรายงานใหผูเรียน/ 
ผูสอนรับทราบขอมูลดวย Smart Device ของตนเอง เชน เวลาการเขา-ออกหองเรียน สุขภาพความ
พรอมของผูเรียน อุณหภูมิของหองเรียน สถิติผลการเรียน ฯลฯ และขอมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมข้ึน
ไปเก็บไวบน Cloud เพื่อใหผูสอนเขามาใชขอมูลสําหรับวิเคราะหและออกแบบการจัดการเรียน 
การสอนหรือออกแบบการเรียนรูในครั้งตอไป  

2. ระบบ IoT Smart Camera คือ ระบบการสังเกตและเก็บขอมูลในลักษณะภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหวในหองเรียน ซึ่งสามารถสั่งการและควบคุมจากผูสอนเพื่อเช็คดูสภาพแวดลอม ความ
พรอม ความปลอดภัย และสังเกตกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนผานกลองที่ติดต้ังไว ทั้งน้ียังใชเปน
ระบบการประชุมทางไกลไดอีกดวย  

3. ระบบ IoT Smart Office คือ ระบบที่คอยอํานวยความสะดวกใหผูสอนและผูเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวยอุปกรณใชงานพื้นฐานในออฟฟศ ไดแก คอมพิวเตอร 
สแกนเนอร กระดานอัจฉริยะ ปริ้นเตอร 3 D หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ตองการจัดเปนสภาพแวดลอม 
ยูบิคิวตัสโดยใชเทคโนโลยี IoE เพิ่มเติมตามความตองการ งบประมาณ และความเปนไปไดของ
เทคโนโลยีในปจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การใชเทคโนโลยี IoT เขามาชวยสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู (ULE) ใน
หองเรียน Smart Classroom 4.0 
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5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การประยุกตใชเทคโนโลยี Internet of Everything เพื่อสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูใน

หองเรียน Smart Classroom 4.0 ซึ่งมีสวนประกอบที่เปนสวนของการประยุกตใชเทคโนโลยี 
Internet of Thing รวมกับ Cloud Computing สําหรับใชอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบ IOT Smart Check in, 2) ระบบ IOT Smart Camera และ  
3) ระบบ IOT Smart Office สอดคลองกบับทความเรื่องหองเรียนอัจฉริยะกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของเอื้ออารี ทองแกว จันทร (2558) ที่ไดสรุปหองเรียนอัจฉริยะ คือ หองเรียนที่มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ถือเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูโดยวิธีการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูเชน
ผสมผสานการใชกระดานอัจฉริยะรวมกับไอแพดและแหลงเรียนรูออนไลน  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบ 
และซอฟตแวรประยุกต สําหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที ่2 

 
เจณิสตา สิทธิปลื้ม1 กนิษฐกานต ปนแกว2 กิตติยา ปลอดแกว3  

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนพินิจวิทยา จํานวน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 
ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก t-test 

ผลการวิจัย พบวา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4.26 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด 
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.82 คิดเปนรอยละ 82 

แสดงวาผูเรียนความกาวหนาทางการเรียนรู 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีทักษะการใช
งานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทักษะการใชงานซอฟตแวร 
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Development of Computer Assisted Instruction Lesson of System and 
Application Software for Matthayom Suksa Year 2 students. 

 
Jenistar Sittipluem

1
 Kanitkarn Punkaew 

2
 Kittiya Plodkaew 3  

 

Abstract 
This study aims to 1) build and find out the performance of the computer 

assisted instruction lesson to achieve the 80/80 performance criterion. 2) study 
effectiveness index of the computer assisted instruction lesson. 3) compare learning 
achievement between before and after class of Matthayom Suksa Year 2 students.  
4) compare skill of using system and application software. The samples were 
Mathayom 2/1 students in Pinits Witthaya School, 31 students in the second 
semester of the academic year 2556, used a simple random method. By choosing a 
classroom as a random uni. Finally, the statistics used in hypothesis testing is t-test.  

The study results found that: 
1. The computer assisted instruction lesson has quality of 4.26 which meet 

the standard. 
2. The effectiveness index of the computer assisted instruction lesson is 0.82 

(82 percent), showing that students have learning progress. 
3. Matthayom Suksa Year 2 students after learning the computer assisted 

instruction lesson have higher learning achievement than those before learning the 
lesson with statistically significance at .05 level. 

4. Matthayom Suksa Year 2 students after learning the computer assisted 
instruction lesson have higher system and application skill than those before learning 
the lesson. 

   
Keyword: The computer assisted instruction lesson, skill of using software 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1Computer Education Lampang Rajabhat University E-mail: janistarlove56181550107@gmail.com  
2Assistant professor of Computer Education Lampang Rajabhat University  
3Professor of Computer Education Lampang Rajabhat University 
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1. บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษาเปนสิง่สาํคัญตอการดํารงชีวิตของ

มนุษยและเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการพัฒนาเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 69  
รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจัย 
การพัฒนาและการใชรวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิของการผลิตและการใชเทคโนโลยเพื่อ
การศึกษา และมาตรา 66 ผู เรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (นิธิดา ทุมดี,2550)  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดเขามาในระบบการศึกษาหลายรูปแบบดวยกันต้ังแตในเรื่องของ
การเรียนการสอนทั่วๆไป รวมทั้งมีการใชโปรแกรมภาษาที่สามารถพัฒนางานตางๆไดเองโดยมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน จึงเปนที่ยอมรับวา เทคโนโลยีสารสนเทศไดกลายเปนปจจัยที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศการจัดการศึกษาในทุกๆดาน (วชิระ วิชชุวรนันท, 2552) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จัดเปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ใชในแวดวง
การศึกษา ที่ควรจะถูกพัฒนาและสงเสริมกันอยางจรงิจงั เน่ืองจากครูผูสอนสามารถออกแบบบทเรียน
และสรางไดตามความตองการ นอกจากน้ัน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการเชนกัน 
โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการเรียนรู มีผานกระบวนการที่ถูกออกแบบข้ึนมาอยางเหมาะสม 
โดยใชเทคโนโลยีดานสื่อผสม (multimedia) เขามาชวยในการสรางสรรคงาน (สุวิทย ไวยกุล, 2548) 
คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจ การจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน (ศิริชัย นามบุรี, 2546) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรแบบสื่อประสม ไดแก ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว กราฟก 
กราฟ แผนภูมิ วีดิทัศน และเสียง ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลพรอมทั้งประเมินและ
ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา (อรนุช ลิมตศิร,ิ 2546) 

จากการศึกษาสังเกตการสอนที่ผานมาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพินิจ
วิทยา พบวา นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน เน่ืองจากสื่อนวัตกรรมขาดความนาสนใจที่ชวย
กระตุนความสนใจของผูเรียน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไมผานเกณที่สถานศึกษา
กําหนด ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะสามารถถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือ
องคความรู ชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน และกระตุนใหเกิดความ
ตองการที่จะเรียนรู และเสริมแรงใหผูเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียนตอ 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนบทเรียนที่เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน และ
กระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบ
พรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ นอกจากน้ี ยังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง

3 
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ผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา 
และสงผลทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาป ที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต  

2.4 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพินิจวิทยา 

จํานวน 3 หอง นักเรียนจํานวนทั้งหมด 91 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนพินิจ

วิทยา จํานวน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปน
หนวยสุม 

3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาเปนเน้ือหาใน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร

ประยุกต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งใชบทเรียนจํานวน 4 เรื่อง ประกอบดวย บทที่ 1 
ความหมายและองคประกอบของซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต บทที่ 2 หลักการนํา
ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกตมาใชงาน บทที่ 3 Animations ดวย MS Power Point และ
บทที่ 4 การสราง Infographic ดวย Adobe Illustrator 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร  

หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ประกอบดวย
ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ประเมินและตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวร
ระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

4.3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมี
ผลตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ E�/E� โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

4.4 ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง คาแสดงความกาวหนาของการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของผูเรียน ดัชนีประสิทธิผลควรมีคา .05 ข้ึนไป 

4.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู และทักษะที่ไดจากการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โดยวัดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 4.6  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  หมายถึง  
การเรียนดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร วัดและประเมินผลทักษะการเรียนโดยการปฏิบัติสราง
ช้ินงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
1. แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 

Design  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แผนการ

จัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 4) แบบประเมิน
ทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต 

3. การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
 3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 กําหนดขอบเขตและเน้ือหาที่
ตองการ และสรางแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบที่กําหนดไว นําแผนจัดการเรียนรูเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

 3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ นําขอมูลที่ไดมาออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 จากน้ัน นํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตอง
ของเน้ือหา นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใชเพื่อหา
ประสิทธิภาพกับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพินิจวิทยา จํานวน 42 คน โดยทําการทดลอง 
(แบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง  
ปานกลาง และกลุมออน จากน้ันปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ นําแบบทดสอบที่
สรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน จากน้ันคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน จาํนวน 20 ขอ ไปใชในการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.4 การสรางแบบประเมินทักษะ ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางจากหลักการและทฤษฎี 
ดําเนินการสรางแบบประเมินทักษะ จํานวน 2 บทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ จากน้ันนําแบบประเมิน
ทักษะที่สรางข้ึน เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความสอดคลอง
ระหวางเน้ือหาและขอคําถาม  

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ใชประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 
 4.2 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จําแนกเปนแบบทดสอบ

กอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 10 คะแนน  
 4.3 นําแบบประเมินทักษะ ใชจัดทักษะการใชงานกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน  

2 บทเรียน  
 4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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7. ผลการวิจัย 
 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ซึ่งผูวิจัย
นําเสนอตัวอยางบทเรียน ดังภาพที่ 1  

 

  
 
 ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต  

 
จากน้ันผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ

ซอฟตแวรประยุกต  
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพินิจวิทยา จํานวน 3 ครั้ง แบบหน่ึงตอหน่ึง กลุมเล็ก และภาคสนาม  
ซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการ

เรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ 80/80 

N ระหวางเรียน หลังเรียน คาประสิทธิภาพ  
𝐄𝟏/ 𝐄𝟐 𝑨 �𝒙  𝐄𝟏 𝑩 �𝒚 𝐄𝟐 

3 48 100 69.44 10 23 76.7 69.44 /76.7 
9 48 361 83.57 10 79 87.78 83.57/ 87.78 
30 48 1209 83.96 10 257 85.67 83.96/85.67 

 
จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ

ซอฟตแวรประยุกต มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง กลุมเล็ก และภาคสนาม เทากับ 69.44 /76.7 
83.57/ 87.78 และ83.96/85.67 ตามลําดับ 
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ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

ผูวิจัยไดนําเสนอการหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวย 
การเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 นําไปใชจริงกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 31 คน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม 
ผลรวมคะแนน
สอบกอนเรียน 

ผลรวมคะแนน
สอบหลังเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล 
(EI) 

31 10 93 271 0.82 

จากตารางที่ 2 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน .กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.82 คิดเปนรอยละ 82 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนา
ทางการเรียนรู 

ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลงัเรียนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอร
ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

หลังจากผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต ไปใชจรงิกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 /1 จํานวน 
31 คน แลวไดทําการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
ซึ่งนําเสนอผลดังตารางที่ 3 
 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 2/1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต (จํานวน 31 คน) 

คะแนนสอบ จํานวน
นักเรียน 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(𝒙�) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ผลตาง
คะแนน 

(D) 

t-test 

กอนเรียน 31 3 2.02 
5.74 15.24 

หลงัเรียน 31 8.74 0.45 

 
 
 

t(.05, 30) = 1.70       *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 31 คน พบวา มีคะแนนหลังเรียนเทากับ (x ̅ = 8.74) คิดเปน
รอยละ 87.41 เมื่อคํานวณหาคา t พบวา t คํานวณสูงกวาคา t ในตาราง แสดงวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกตกอนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร

ประยุกตกอนเรียนและหลังเรียน โดยใหนักเรียนพิจารณาและแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
แบบประเมินความสามารถและทักษะกอนและหลังเรียน จํานวน 2 บทเรียน ไดแก การสราง 
Animations ดวย MS Power Point และ การสราง Infographic ดวย Adobe Illustrator แตละ
บทมีเกณฑการพิจารณาจํานวน 10 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลดังตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร

ประยุกตกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวร
ระบบและซอฟตแวร 

 
เรื่อง 

N = 31 
กอนเรียน แปล 

ความ 
หลังเรียน แปล 

ความ 𝒙� 𝐒.𝐃 𝒙� 𝐒.𝐃 

การสราง Animations ดวย MS 
Power Point 

 
2.47 

 
0.53 

 
นอย 

 
4.78 0.41 

 
มากที่สุด 

การสราง Infographic ดวย Adobe 
Illustrator 2.42 

 
0.51 

 
นอย 

 
4.71 

 
0.46 

 
มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกตหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีทักษะกอนเรียนเทากับ 2.47 และหลังเรียน
เทากับ 4.78 และมีทักษะกอนเรียนเทากับ 2.42 และหลังเรียนเทากับ 4.71  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ

ซอฟตแวรประยุกต สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไว ดังน้ี 
1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หนวยการเรียนรู 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร

ประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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มีคุณภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 น่ันเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
มีองคประกอบตางๆของกิจกรรมอยางครบถวน มีข้ันตอนการสรางอยางชัดเจน สรางบนพื้นฐาน
หลักการทฤษฎีของนักการศึกษาหลายทาน ไดแก ธนวัฒน พันธชัย และ นคินทร พัฒนชัน (2558) 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มี 4 ข้ันตอนดังน้ี 1) การนําเสนอปญหา 2) การนําเสนอภารกิจ 3) แหลง
เรียนรู และ 4) การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปนทฤษฎีที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี  

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบ
และซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา หลังจากนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชแบบภาคสนาม มีคาเทากับ 83.96/85.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ีไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพอยางเปน
ข้ันตอน ต้ังแตการศึกษาหลักสูตร เอกสารแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผานการตรวจสอบ
ความถูกตองทุกข้ันตอนจากผูเช่ียวชาญ แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข และตองผานการทดลอง
ใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โยธิน อายพิงคชัย (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชวงช้ันที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ เทากับ 
89.03/85.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

2..การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวร
ระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.82 คิดเปนรอยละ 82 แสดงวาผูเรียนมี
ความกาวหนาทางการเรียนรู ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานการตรวจสอบความ
ถูกตองทุกข้ันตอนจากผูเช่ียวชาญ แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข จึงมีความนาสนใจและชวย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
เริงศักด์ิ แพพิพัฒน (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
ออกแบบเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word 2007 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.7462 แสดงวา หลักการ
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 74.62 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการดําเนินการอยางเปนระบบหลาย
ข้ันตอน สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูได มีความเขาใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมัชญา พานอังกาบ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสาธิต เรื่อง การตกแตงเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word 2010 
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ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่อยูระดับ .05 

4. การเปรียบเทียบทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวร
ประยุกต  

นักเรียนมีทักษะการใชงานซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน ทั้งน้ีเปนเพราะเน้ือหาที่นําเสนอในบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนชัดเจน นักเรียนเรียนเรียนแลว
เกิดความเขาใจ จึงสามารถลงมือปฏิบัติการสรางช้ินงานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค ล่ําดี 
(2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาทักษะการใชโปรแกรมคนหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ 
พบวา ทักษะการใชโปรแกรมคนหาของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ หลังจากที่ไดรับคูมือความเขาใจ
ในเรื่องตรรกะบูลีน ( X = 3.99, S.D.= 0.58) อยูในระดับมาก และตัวดําเนินการข้ันสูง ( X = 4.04, 
S.D.= 0.39) อยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งตอไป 
 1.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีในเน้ือหาอื่นๆ และชวงช้ันอื่นๆ ตอไป 
  1.2 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ควรนําแบบทดสอบไปหาคาความยากงายอํานาจจําแนก กอนนําไปใชครั้งตอไป 
2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน 

ควรมีการเตรียมตัวผูสอน โดยเปนการเตรียมความพรอมของตัวผูสอนในการใชสื่อการสอน โดยการ
ทําความเขาใจเน้ือหา ข้ันตอน และวิธีการใชสื่อ  

 2.2 ควรเตรียมตัวผูเรียน โดยอธิบายวิธีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให
เขาใจ 
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การพัฒนาแบบฝกทกัษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
ณัฏฐธิดา ขัติขาม1 สมชาย เมืองมูล2 ปราโมทย พรหมขันธ3 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการ
เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4  
(บานเชียงราย) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 29 คน ที่ไดมา
ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติพื้นฐานที่ใช ไดแก 
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ 
t-test 

ผลการวิจัยพบวา  
1. แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพเทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด และแบบฝกทักษะมี
ประสิทธิภาพ แบบกลุมเล็กเทากับ 80.71/83.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .05  

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการ
เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
 
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

This study aims to 1) The unit information technology To develop academic 
achievement Mathematics for Mathayom 1 students is 80/80 effective. 2) Compare 
learning achievement before and after class. Of Mathayomsuksa 1 students learning 
by learning unit skill training. Information technology and 3) Satisfaction of 
Mathayomsuksa 1 students towards skill training. The unit information technology 
The sample consisted of 29 Mathayom Suksa 1 students from Chiangmai 4 (Chiang 
Rai) School, who were enrolled in the second semester of the school. By lottery The 
tools used consisted of a unit of skill training. There are 3 information technologies,  
3 learning plans, achievement test And Satisfaction Assessment Form The basic 
statistics used are percentage, standard deviation The statistics used in the 
comparison of learning achievement were t-test 

The research found that 
1. Learning unit training skills. information technology To develop academic 

achievement The quality of Mathayom 1 students was 4.52 at the highest level. And 
skill training is effective. Small group size is 80.71 / 83.89, which meets the standard 
criteria set. 

2. Mathayom 1 students who learned by learning unit skills. information 
technology Having higher learning achievement after class Statistically significant 
difference at the .05 level. 

3. Mathayom 1 students were satisfied with learning by skill training unit. 
information technology The overall picture is at the highest level. The mean score 
was 4.55. 
 

Keyword: Skill training, Achievement 
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1. บทนํา  
ในสังคมปจจุบันมนุษยตองนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในชีวิตประจําวันอยูมาก การจัดการ

ศึกษาสมัยใหม จึงตองใสเน้ือหาที่ตองเรียนรูทางเทคโนโลยี ตลอดจนสรางอาชีพที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีใหมาก เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและนํามาใชกับการศึกษาปจจุบันคือ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อการ
เรียนรูตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต คอมพิวเตอรซึงเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาดานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้ัน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลาง ไดกําหนดสาระการ
เรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงช้ัน โดยกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีประกอบดวย 4 สาระ ในสาระที 3 เปนสาระเกี่ยวกับการใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพ อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม แสดงใหเห็นวานักเรียนทุกชวงช้ันจะตองไดเรียนรู ในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเปนไปตามแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดาน
การศึกษา แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ขององคกรหลักและหนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองสอดคลองและขยายผล
ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังน้ี ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียน
เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึงเทาเทียม และมี
คุณภาพ นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรปูธรรมและกวางขวาง การเรียนไมใชเพื่อการ
สอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิตสามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต การปฏิรูปและขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและระบบการศึกษา ปญหาของนักเรียนอายุ 6-15 ป อยูในชวงช้ันประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนตน ปญหาที่พบ การเรียนการสอนยังไมสงเสริมใหนักเรียนคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค นักเรียน
อานไมออกเขียนไมได อานไมคลอง เขียนไมคลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า จึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูป
การศึกษา จุดเนน 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ปญหาที่
เกิดข้ึน เด็กเครียด เด็กเรียนเยอะ เด็กไมมีความสุขกับการเรียน/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เน้ือหา 
ไมสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู การเรียนภาษาอังกฤษขาด
มาตรฐาน สาเหตุของปญหาเหลาน้ีมาจาก เน้ือหาสาระเยอะ/ซ้ําซอน ขาดการปรับปรุง เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สังคมขาดภูมิตานทาน เด็กขาดการคิดวิเคราะห เด็กขาดทักษะในการ
แสวงหาความรู เด็กอานไมออกเขียนไมได เด็กสื่อสารภาษาอังกฤษไมได ไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษ วิธีการแกไขปญหา ปรับหลักสูตร กศ. ข้ันพื้นฐาน (ต้ังกรมวิชาการ) ลดสาระการ
เรียนรู ปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน ปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหและ
กระบวนการตัดสินใจ (ใชกระบวนการ BBL) สรางเสนทางเลือกเพื่อการอาชีพ ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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จากที่ผูวิจัยไดไปศึกษาสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 4 (บาน
เชียงราย) ปญหาที่เกิดข้ึนคือ โรงเรียนยังมีสื่อการเรียนรูไมเพียงพอ และนักเรียนบางคน ขาดทักษะใน
เรื่องของการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ทําใหนักเรียน
ทํางานไมทันเพื่อน นักเรียนไมต้ังใจเรียน และเมื่อไมต้ังใจเรียน ทําใหทํางานไมทัน เปนผลทําใหไมมี
งานสงครูหรือบางคนมีงานสงแตผลงานอยูในเกณฑตองปรับปรุง สงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนตํ่า ทําใหผูวิจัยตองการแกปญหาดังกลาวโดยการใชสื่อการเรียนรูที่จะชวยกระตุน 
ความสนใจของผูเรียนใหเกิดทักษะ เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติบอยๆ จากเน้ือหาที่จัดลําดับความงาย
ไปยาก ซึ่งสื่อการเรียนรูเปนเครือ่งมอืสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามความมุงหวังของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยไดกลาวไววาครูผูสอนมีบทบาทสําคัญ
ย่ิงในการจัดทําพัฒนาและเลือกใชสื่อการเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความแตกตาง
ของผูเรียนดวยเหตุน้ีสถานศึกษาควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําสื่อไปใชในการพัฒนา 
การเรียนรูที่สงผลตอผู เรียนอยางหลากหลายและเพียงพอ (สํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) 

แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนรูที่สรางข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิด
ความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน โดยที่กิจกรรมที่ไดปฏิบัติในแบบฝกน้ันจะครอบคลุมเน้ือหาที่เรียนไปแลว 
ทําใหนักเรียนมีความรูและทักษะมากข้ึน และทําใหผูเรียนมองเห็นความกาวหนาจากผลการเรียนรู
ของตนเองได แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูศึกษาสราง และพัฒนาข้ึนน้ี จะใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยมีแผนการจัดการเรียนรูเปนคูมือในการฝกทักษะ และนักเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และนําไปศึกษาเพิ่มเติมใน
เวลาวางได ทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนได ดังงานวิจัยของ 
ณันนลดา เบ็ญชา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชชุดฝกทักษะการวาดภาพโดยใชโปรแกรม 
Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานแมผักแหละ 
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการวาดภาพโดยใชโปรแกรม Illustrator CS5 วิชา
คอมพิวเตอร 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 
โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเทากับ 79.85/77.50 นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดฝกทักษะการวาดภาพโดยใช
โปรแกรม Illustrator CS5 มีความสามารถในการใชโปรแกรม Illustrator CS5 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน โดยมีคะแนนทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 14.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.67 และมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 23.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะโดยเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.43)  

จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคนควาและพัฒนาแบบฝกทักษะ หนวย
การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนาทักษะในเรื่องของการคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เพื่อให
นักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งในแบบฝกทักษะจะประกอบ
ไปดวยคําแนะนํา มีข้ันตอนที่ชัดเจน มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเน้ือหา และมีแหลง 
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การเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางในการเรียน จึงทําใหงายตอการเรียนรู เมื่อนักเรียนไดเรียนรูโดย
การใชแบบฝกทักษะจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวย 
การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยาง เน้ือหา ตัวแปร 

ที่ศึกษา และระยะเวลา ดังตอไปน้ี 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2559 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 4 หอง 117 คน  
กลุมตัวอยางที่ ใชในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4  

(บานเชียงราย) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยาง
งาย โดยการจับสลาก 

3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาเปนเน้ือหาใน หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช

แบบฝกทกัษะจํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย 
  เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เรื่องที่ 2 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เรื่องที่ 3 ลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี 
3.3  ขอบเขตของตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตัวแปรตาม 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ 

หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวย 

การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.4  ขอบเขตดานเวลา 
 เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา การนําแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ไปใชจริงกับกลุมเปาหมายทําการศึกษาในเดือนกุมภาพันธุ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 สัปดาห รวม 6 ช่ัวโมง 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สื่อประกอบ 

การเรียนรูเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
ตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

4.2 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  
การนําแบบฝกทักษะไปทดลองใชตามข้ันตอนที่กําหนดไว เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและนําไปใชจริง 
ซึ่งมีผลตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จาก 
การเรียนดวยแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดจากการ
ทําแบบฝกหัดหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะทุกชุดรวมกันไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

 80 ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะทุกชุดรวมกัน ไดคะแนนเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 80 

4.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ หมายถึง การเรียนดวยแบบฝก
ทักษะ หนวยการเรียนรู รูจักเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนการศึกษาให ผูเรียนอานคําช้ีแจงสําหรับ
นักเรียนใหเขาใจ หากไมเขาใจใหสอบถามครูผูสอน จากน้ันศึกษาสถานการณปญหาที่กําหนดในแบบ
ฝกทักษะ จากน้ันทําภารกิจ ในกรณีที่นักเรียนไมสามารถทําภารกิจได สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากฐานความชวยเหลือ และแหลงความรูเพิ่มเติม โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎี
การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หมายถึง ขอมูลการเรียนรู 
ความสามารถ และความถนัดของผูเรียนที่แสดงออกมาในหลายๆดาน โดยสามารถวัดไดจากคะแนน
การทําแบบทดสอบ หรือทําแบบฝกหัด จากการใชสื่อการเรียนรูแบบฝกทักษะ หรือวิธีการสอนจาก
ครูผูสอน 

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หมายถึง คะแนนที่ได
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวัดจากแบบสอบความพึงพอใจที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 
 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2559 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 4 หอง 117 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 4  

(บานเชียงราย) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยาง
งาย โดยการจับสลาก 

6.2 แบบแผนท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง One 

Group Pretest-Posttest Design 
6.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 แผน 
 2. แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 จํานวน 3 เรื่อง 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ 

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15 ขอ 

6.4  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแผนจัดการเรียนรู 
 แผนการเรียนรูที่โดยใช แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวิธีการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
 2. วิเคราะหเน้ือหาหนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. สรางแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 แผน 

แผนละ 2 ช่ัวโมง ประกอบดวย แผนที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนที่ 2 องคประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนที่ 3 ลักษณะสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี 

 4. นําแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใหผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณา
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล แลวนํามาปรับปรุงแกไข ตาม
ขอเสนอแนะ โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอง (Rating Scale) ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

   1) ผศ.ดร.กนิษฐกานต ปนแกว  ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร 
   2) ผศ. สมชาย เมืองมูล  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร 
   3) อ.กิตติยา ปลอดแกว  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร  
 5. นําแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอตอผูเช่ียวชาญ ไปปรับปรุงแกไข  
 6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนกับผูเรียน 
 การสรางแบบฝกทักษะ ผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบของ ADDIE Model ของ สมชาย 

เมืองมูล (2557) ตามข้ันตอนดังน้ี 
 ขั้นวิเคราะห (Analysis) 
 1. ศึกษาศึกษาหลักสูตรและคูมือหลกัสตูรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
 2. ศึกษาและคนควาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ หนวย 

การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 3. ศึกษาวิธีสราง แนวคิดทฤษฏี และการหาคุณภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการ

เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ขั้นออกแบบ (Design) 
 1. นําขอมูลที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล มาพัฒนาแบบฝกทักษะ หนวย 

การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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 2. สรางแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 เรื่อง (เรื่องละ 2 ช่ัวโมง) ใชจัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่
สรางข้ึน  

 ขั้นพัฒนา (Development) 
 1. สรางแบบฝกทักษะในโปรแกรม Microsoft Word ตามที่ไดออกแบบไว 
 2. นําแบบฝกทักษะ เสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาใน แบบฝก

ทักษะ ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเน้ือหา แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข ซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 

   1) ผศ.ดร.กนิษฐกานต ปนแกว ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
         คณะครุศาสตร 
   2) ผศ. สมชาย เมืองมูล  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร 
   3) อ.กิตติยา ปลอดแกว  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร  
 3. นําแบบฝกทักษะที่ผานการตรวจสอบจากผูเ ช่ียวชาญไปทดลองใช เพื่อห า

ประสิทธิภาพกับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) โดยทําการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 (แบบหน่ึงตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก) จํานวน 12 คน โดยแบง
นักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากน้ันทําการทดลอง ดังน้ี 

   ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (One-to-One Testing) เปนการทดลองใช
เพื่อปรับปรุงแบบฝกทกัษะกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) เลือก
จากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กลุมละ 1 คน (สุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลาก) 
เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา คําสั่ง เวลาที่ใช และความเขาใจ
ของนักเรียน มีผลการหาประสิทธิภาพเทากับ 82.87/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

   ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) เปนการทดลองใชเพื่อ
หาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) จํานวน 9 คน 
โดยสุมเลือกจากนักเรียนจากกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน กลุมละ 3 คน (สุมอยางงาย 
โดยวิธีการจับฉลากโดยไมซ้ํากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) ทําการทดลองเพื่อใหแนใจวาแบบฝก
ทักษะที่สรางข้ึนชวยใหนักเรียนสามารถทําความเขาใจและเรยีนรูได โดยใหนักเรียน เรียนดวยแบบฝก
ทักษะ ที่ปรับปรุงจากการทดลองครั้งที่ 1 มีผลการหาประสิทธิภาพเทากับ 80.71/83.89 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด 

 ขั้นนําไปใช (Implementation) 
 เปนข้ันตอนที่ผูศึกษานํา แบบฝกทักษะ จํานวน 3 เรื่อง ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) 
จํานวน 29 คน 

 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใชแบบฝกทักษะที่พัฒนาข้ึนวาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
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 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบทดสอบที่ใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 27 ขอ เพื่อเตรียมนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
สอดคลอง 

 3. คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 20 ขอ โดยผูเช่ียวชาญจะพิจารณา ซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 

   1) ผศ.ดร.กนิษฐกานต ปนแกว ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
         คณะครุศาสตร 
   2) ผศ. สมชาย เมืองมูล  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร 
   3) อ.กิตติยา ปลอดแกว  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร  
 4. จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 20 ขอ เพื่อนําไปใชจริง 
 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
 1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎี 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 15 ขอ 

นําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 

   1) ผศ. สมชาย เมืองมูล  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร 
   2) อ.กิตติยา ปลอดแกว  ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร 
   3) อ.ชนันกาญจน สุวรรณเรือง ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร  
 3. จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีตอการเรียนแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
6.5  การรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัย

เครื่องมือ 3 ประเภท ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 

3 เรื่อง ใชประกอบกับแผนการจดัการเรยีนรู จํานวน 3 แผน ใชเก็บขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรม
ต้ังแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จําแนกเปน แบบทดสอบกอนเรียนใช
ทดสอบความรูพื้นฐานของกลุมเปาหมาย กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชทดสอบความรูของกลุมเปาหมาย หลังจากเรียนแบบฝกทักษะ ทั้ง 3 
เรื่องเสร็จแลว ซึ่งใชแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ  
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 3. แบบประเมินความพึงพอใจ นําผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะหหาระดับคุณภาพ 

 

7. ผลการวิจัย 
ระยะท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 พบวา แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ซึ่งผูวิจัยนําเสนอตัวอยางแบบฝกทักษะ ดังภาพที่ 2 

 

 
 
ภาพท่ี 2 แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปทดลองใชเพื่อหา

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะกบันักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ซึ่งได
หาคาประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิของแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) 
แบบหน่ึงตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก 

 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน คาประสิทธิภาพ 

E1/E2 A  x  E1 B  y  E2 

3 72 179 82.87 20 50 83.33 82.87/83.33 
9 72 523 80.71 20 151 83.89 80.71/83.89 

 
จากตาราง 1 พบวา แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชียงราย ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ซึ่งไมใชกลุมเดียวกับกลุมนําไปใชจริง มีประสิทธิภาพ แบบหน่ึงตอหน่ึง 
และแบบกลุมเล็ก เทากับ 82.87/83.33 และ 80.71/83.89 ตามลําดับ 

ระยะท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลังจากศึกษาไดแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จากการนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน แลวทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวย
การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูศึกษาไดนําเสนอผลดังตาราง 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลงัเรียน ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คะแนนสอบ จํานวน
นักเรียน 

(N) 

คาเฉลี่ย 𝒙� รอยละ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D) 

ผลตาง
คะแนน 

(D) 

t-test 

กอนเรียน 29 10.90 54.48 1.59 
5.72 23.59 

หลงัเรียน 29 16.62 83.10 1.45 

 
จากตาราง 2 พบวา เมื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผานกระบวนการเรียนการสอนดวย 

แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนกอนเรียนเทากับ (x̅ = 10.90) คิดเปน

รอยละ 54.48 และคะแนนหลังเรียน (x ̅= 16.62) คิดเปนรอยละ 83.10 เมื่อคํานวณคา t พบวา t 
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คํานวณสูงกวาคา t ในตาราง แสดงใหเห็นวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ระยะท่ี 3 การวิเคราะหศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝก
ทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ

แบบฝกทักษะหนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 29 คน 
 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความเห็น 

x� S.D แปล
ความ 

1 แบบฝกมีขอแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน อาน
เขาใจงาย 

4.62 0.49 มากที่สุด 

2 แบบฝกมีขนาดตัวอักษรทีเ่หมาะสม 4.24 0.51 มาก 

3 เน้ือหาทีก่ําหนดในกจิกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

4.55 0.63 มากที่สุด 

4 กิจกรรมในแบบฝกมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.48 0.63 มาก 

5 แบบฝกมีภาพประกอบ มีการวางรปูแบบที่ดี 4.45 0.51 มาก 

6 เวลาที่ใชในการทําแบบฝกเพียงพอและเหมาะสม 4.10 0.82 มาก 

7 แบบฝกมีความนาสนใจและมีรปูแบบที่หลากหลาย 4.59 0.50 มากที่สุด 

8 ข้ันตอนของกิจกรรมในแบบฝกนักเรียนสามารถปฏิบัติได 4.66 0.48 มากที่สุด 

9 แบบฝกทาทายความสามารถของนักเรยีน 4.28 0.53 มาก 

10 แบบฝกชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการสบืเสาะหา
ความรู 

4.83 0.38 มากที่สุด 

11 แบบฝกชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 4.93 0.26 มากที่สุด 

12 กิจกรรมในแบบฝกทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเอง 

4.90 0.41 มากที่สุด 

13 นักเรียนไดรับความรู จากการทําแบบฝกน้ี 4.76 0.44 มากที่สุด 

14 นักเรียนคิดวาแบบฝกมีความจําเปนตอผูเรียน  4.31 0.47 มาก 

15 นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 4.62 0.49 มากที่สุด 

 รวม 4.55 0.50 มากที่สุด 
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จากตาราง 3 พบวา เมื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวย 
แบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ แบบฝกชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.93 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมากิจกรรมใน
แบบฝกทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาแบบฝกชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 อยู
ในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยมีระดับสุดทายคือ เวลาที่ใชในการทําแบบฝกเพียงพอและ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี 
1.  การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

 ผลการสรางแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวา 
แบบฝกทักษะจํานวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ทั้งน้ีเปนเพราะ
แบบฝกทักษะ มีสวนประกอบที่ครบถวนสมบรูณ ตามสวนประกอบการสรางแบบฝกทักษะของ ถวัลย 
มาศจรสั (2548) สวนประกอบของแบบฝกทักษะ ตองมีจุดประสงคชัดเจนสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะตามสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของกลุมการเรียนรู ในสวนของเน้ือหาตองถูกตอง
ตามหลักวิชา ใหภาษาเหมาะสม มีคําอธิบายและคําสั่งที่ชัดเจนงายตอการปฏิบัติตาม สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู นําผูเรียนสูการสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของกลุมสาระการเรียนรู 
เปนไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคล  
มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูของธรรมชาติวิชามีกลยุทธการ
นําเสนอ และการต้ังคําถามที่ชัดเจนนาสนใจ ปฏิบัติได สามารถใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงการ
เรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเน่ือง จากหลักและวิธีการใหทําแบบฝกทักษะขางตน ผูศึกษาขอสรุป
วิธีการใหทําแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางไวดังน้ี คือตองกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการฝก
ทักษะ โดยใชแบบฝกทักษะใหผูเรียนทําแบบฝกดวยความต้ังใจที่จะพัฒนาตนเอง ทําดวยความเขาใจ
ตามระดับความสามารถของตน กําหนดระยะเวลาสั้นๆ ในการฝก แตบอยครั้ง ไมฝกติดตอกันเปน
เวลานานเพราะผูเรียนอาจเกิดความเบื่อหนายและเมื่อยลาได มีการอธิบายสําหรับขอที่ยาก รวมทั้ง
การใหฝกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน 

 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ จากการทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 มีประสิทธิแบบกลุมเล็ก 
เทากบั 80.71/83.89 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ทั้งน้ีเปนเพราะแบบฝกทักษะ ประเมิน
ประสิทธิภาพอยางเปนข้ันตอน ต้ังแตการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาป 2551 สาระการเรียนรู
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางแบบสอบถามวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การออกแบบดําเนินการอยางเปนระบบ โดยผานการตรวจสอบของ
ผูเช่ียวชาญทุกข้ันตอน และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ จึงไดแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 
ชวยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตัวองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมร มาลา (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที 4 พบวา 
แบบฝกทักษะการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที 4 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดเทากับ 82.60 /84.24 ตามเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 80/80 และสอดคลองกับงานวิจัยของ รณชัย มีระหงษ (2557) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการสรางโฮมเพจเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอรรหัส ง33245 กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ชุดฝกทักษะการสรางโฮมเพจเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร รหัส ง33245 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่ผูรายงานไดพัฒนาข้ึนมี ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดเทากับ 86.81/85.13 ตามเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 80/80 

2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ 
หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูกกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนไดผานกระบวนการ
สรางตามข้ันตอนอยางมีระบบ มีการศึกษาหลักการสรางแบบฝกทักษะ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
เขียนคําช้ีแจงในการใชแบบฝกทักษะไวชัดเจน การเรียงลําดับเน้ือหาเหมาะสม มีใบความรูใหนักเรียน
ไดศึกษา และกิจกรรมบอกรายละเอียดชัดเจน จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณันนลดา เบ็ญชา (2557) ศึกษาเรื่องการใชชุดฝกทักษะการวาดภาพ
โดยใชโปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บานแมผักแหละ พบวา นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดฝกทักษะการวาดภาพโดยใชโปรแกรม Illustrator 
CS5 มีความสามารถในการใชโปรแกรม Illustrator CS5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนน
ทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 14.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.67 และมีคะแนนทดสอบหลังเรียน
เฉลี่ยเทากับ 23.25 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมร มาลา (2557) 
ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีช้ัน
มัธยมศึกษาปที 4 เฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกทักษะ  
หนวยการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอแบบฝกทักษะ หนวยการเรียนรู 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะ แบบฝกทักษะ  
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มีขอแนะนําในการปฏิบติักจิกรรมที่ชัดเจน อานเขาใจงาย งายตอการปฏิบัติตาม กิจกรรมในแบบฝก
ทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาของตนเอง และแบบฝกมีความนาสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลองกับวิธีการเรียนรู และความ
แตกตางระหวางบุคคล มีคําถามและกิจกรรมที่ทาทายสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู จึงสงผลให
นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะ ซึ่งสอดคลองกับ วชิรา มูล
กลาง (2557) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หนวย
การเรียนรูการบวก การลบ และการคูณทศนิยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบาน
แมออนอก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานแมออนอก ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝก
ทักษะ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการบวก การลบ และการคูณทศนิยม  
โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในการนําแบบฝกทักษะไปใช ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบ

ฝกทักษะ กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการทําวิจัยในครั้งตอไป ควรนําแบบทดสอบไปหาคา อํานาจจําแนก และความเช่ือมั่น 

เพื่อทําใหแบบทดสอบมีความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน 
2. ควรพัฒนาแบบฝกทักษะในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชน 
ของคอมพิวเตอร เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

 

ณัฐพล หมั่นขัน1 ฟสิกส ฌอณ บัวกนก2 มะยุรีย พิทยาเสนีย3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผาน
เว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1nใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาท
และประโยชนของคอมพิวเตอร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
ดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร ซึ่งกลุม
ตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนบาน
ฟอนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน เลือกโดยวิธีสุมแบบกลุม และเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 แผน 2) บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 
หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร จํานวน 30 ขอ และ 4) แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test 

ผลการวิจัยพบวา  
1. บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพเทากับ 4.33 อยูในระดับมาก และมีประสิทธิภาพเทากับ 
81.85/85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 26.40 คิดเปนรอยละ 
88 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวย 
การเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร เฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
 
 
  
1สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: nattapol8018@gmail.com  

2สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  
3สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
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Abstract  

The objectives of this research were to 1) develop and determine the 
efficiency of web-based instruction on learning units, roles and benefits of computer 
for 7th grade students to achieve the 80/80 criteria, 2) to study post test score of 
academic achievement compared to 80% criteria among 7th grade students taught by 
web-based instruction on learning units, roles and benefits of computer, and 3) to 
study the satisfaction of 7th grade students taught by web-based instruction on 
learning units, roles and benefits of computer. The sample of this study consisted of 
15 7th grade students at room 1(MathayomSuksa 1/1), Banfonwittaya School in 
semester 2, 2016. Simple sampling was used as the method. The instruments were  
1) 3 learning plans on learning units, roles and benefits of computer for 7th grade 
students, 2) web-based instruction on learning units, roles and benefits of computer, 
3) 30-item academic achievement test on learning units, roles and benefits of 
computer, and 4) 10-item satisfaction assessment, which was 5-rating scale form. 
Data were analyzed through mean, percentage, standard deviation, and t-test. 

The results of this study showed as follows. 
1. The quality of the developed web-based instruction on learning units, 

roles and benefits of computer for 7th grade students was rated at high level with a 
score of 4.33 and its efficiency was 81.85/85, Which meets the criteria.  

2. The sample’s mean academic achievement was 26.40, which was 
accounted for 88%, higher than the criteria.  

3. The sample had high level of satisfaction with web-based instruction on 
learning units, roles and benefits of computer with a mean score of 4.10. 
 
Keywords: web-based instruction, academic achievement, instructional efficiency 
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1. บทนํา  
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตและสังคมมากข้ึนในทุกๆ 

ดาน แมกระทั้งดานการศึกษาเอง ก็ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการ
เรียนการสอนและเผยแพรความรูไปสูผู เรียนที่อยูในสถานที่ตางๆ ซึ่งหางไกลออกไป ทําให
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเผยแพรความรูในแขนงวิชาตางๆ มีมากข้ึนและไรขีดจํากัด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาดวย
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 วาดวยเรื่องการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยี เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และยังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองจากสื่อการเรียนรูและสื่อ
เทคโนโลยีไดเต็มตามศักยภาพ โดยผูสอนจัดหาและพัฒนาหรือปรับปรุงเลือกใชสื่อทางเทคโนโลยี 
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพจากสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัว เพื่อนํามาปรับใชประกอบในการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ) 

แตจากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสออกไปศึกษาและสังเกตการสอน ไดพบเห็นสภาพปญหา 
การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรทียั่งไมสามารถตอบสนองตอพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ 
คือ การเรียนการสอนยังเปนการศึกษาจากเอกสารและตําราเรียนเพียงอยางเดียว การจัดการเรียน
การสอนยังขาดสื่อที่จะชวยในการกระตุนความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเบื่อหนายกับ
การเรียนการสอน และผูเรยีนยังมีเวลาในการเรียนและศึกษาคนควาอยางจํากัด ทําใหไมมีโอกาสได
ซักถามขอสงสัยเพิ่มเติมจากครูผูสอนหรือกับเพื่อนรวมช้ันเรียนไดสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไมเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาท
และประโยชนของคอมพิวเตอรข้ึน โดยที่ลักษณะของบทเรียนประกอบดวย เน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ 
และกระดานสนทนา ซึง่จะชวยกระตุนความสนใจใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนรู และไมเบื่อหนายกับเน้ือหาบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ พัทบุรี (2556)  
ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน (e-Learning) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่อง
การออกแบบเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลน 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
มีประสิทธิภาพ 90.91/86.36 สูงกวาเกณฑ 80/80 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต หลังเรียนโดยใชบทเรียน
ออนไลน สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
เรื่องการออกแบบเว็บไซต อยูในระดับมากที่สุด 

จากความสําคัญขางตนผูวิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวย 
การเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอรข้ึน โดยเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียน ผูสอน 
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และเพื่อนรวมช้ันเรียนทุกคน สามารถติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได
เชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย เชน กระดาน
สนทนา, E-mail, Facebook ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา และทุกสถานที่ ซึ่งตอบสนองตอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายของนายกรัฐมนตรี และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 2551 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู 

บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและ
ประโยชนของคอมพิวเตอร  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน
ผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตดานประชากร 
 3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

ชุมชนบานฟอนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน  
  3.1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน เลือกโดยใช
วิธีการสุมแบบกลุม 

3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาเปนเน้ือหาของรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู บทบาท

และประโยชนของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา มีจํานวน  
3 บทเรียน ประกอบดวย  

  บทเรียนที่ 1 ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร 
 บทเรียนที่ 2 บทบาทของคอมพิวเตอร  
 บทเรียนที่ 3 ประโยชนของคอมพิวเตอร 
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4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หมายถึง บทเรียนที่สรางข้ึนโดยใชเว็บเปนสื่อกลางใน

การถายทอดความรู บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพวิเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถและความสนใจของ
ตนเองโดยไมจํากัดดานเวลาและสถานที ่

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต  หมายถึง  
การใชบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร 

4.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หมายถึง คุณภาพของบทเรียน ซึ่งมี
ผลตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80/80 

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ผูเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 

4.5 แบบประเมินความพึงพอใจ หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเปนแบบประเมินคาระดับคะแนนจากการวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
  

ปจจัยที่เกี่ยวของ 
1. หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
2. เอกสารท่ีเก่ียวของกับบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต 
4. เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี ADDIE Model 
5. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
6. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
7. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินความพึงพอใจ 
8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กระบวนการศึกษา 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 
3. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต 
4. เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี ADDIE Model 
5. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
6. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
7. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประเมินความพึงพอใจ 
8. สรางบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 
9. นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
10. นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีมีบริบทใกลเคยีงกับกลุมตัวอยาง  
11. ไดประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพไปใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทียบกับเกณฑรอยละ 80 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

370

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

371 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1  แบบแผนการทดลอง 
  ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ (One-shot case study) ศึกษากลุมเดียววัดผลหลัง

ทดลอง 
6.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  6.2.1 แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน  
  6.2.2 บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ

คอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 บทเรียน 
  6.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนขอทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ  
  6.2.4 แบบประเมนิความพึงพอใจเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
6.3 การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 6.3.1 แผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 กําหนดขอบเขตและเน้ือหาทีต่องการ และ
สรางแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบที่กําหนดไว นําแผนจัดการเรียนรูเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

  6.3.2 บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ หลังจากน้ันนําขอมูลที่
ไดมาออกแบบบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต และดําเนินการสรางบทเรียนออนไลนผานเว็บตาม
องคประกอบที่กําหนดไว นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใช
เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ที่มีบริบท
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง หลังจากน้ันปรับปรุงแกไขบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตใหสมบูรณ  
กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

  6.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดําเนินการสราง นําขอสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) เลือกแบบทดสอบที่อยูในเกณฑ 
ที่ไดมาตรฐานไปใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  6.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน 
ความพึงพอใจ ดําเนินการสรางขอคําถาม นําขอคําถามที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางลักษณะที่ตองการวัดและขอคําถาม (IOC) นําขอคําถามที่ผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญมาสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

6.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยดําเนินการเรียนการ

สอนรวมกับบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 
  6.4.2 เมื่อสิ้นสุดการกิจกรรมการเรยีนการสอนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต ผูวิจัย

ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน  
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  6.4.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
ผานเว็บไซต สอบถามกลุมตัวอยาง  

  6.4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

7. ผลการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวย 

การเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการสรางสือ่การเรยีนการสอนผานเว็บ พบวา บทเรียนออนไลนผานเว็บไซตมี
คุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ซึ่งผูวิจัยนําเสนอตัวอยางบทเรียนออนไลนผาน
เว็บไซต ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ

คอมพิวเตอร 
 
นําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 

ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ ซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู 

บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอรตามเกณฑ 80/80 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน คาประสิทธิภาพ E1 / 

E2 A x E1 B y E2 

9 60 422 81.85 20 153 85 81.85/85 

 
จากตารางที่ 1 พบวาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชน

ของคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.85/85  
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ระยะท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 เทียบกับเกณฑรอยละ 80 

หลังจากไดบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพแลว ผูวิจัยไดนําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต ไปใชจริงกับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 15 คน จากน้ันทําการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ซึ่งผลนําเสนอดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับ

เกณฑรอยละ 80 ดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

 
คะแนนเต็มของ

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑรอยละท่ี
กําหนด  

(รอยละ 80) 
t = test 

30 15 26.40 1.64 24 5.17 
t (.05,14) = 1.7613 *มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนผาน

เว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร จํานวน 15 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเทากับ 26.40 คิดเปนรอยละ 88 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดพบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
ระยะท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียน

ออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร  
หลังจากที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 15 คน เรียนดวยบทเรียนออนไลนผาน

เว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอรเสร็จสิ้น ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งไดนําเสนอผลดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่มีตอ
บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร  

 
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 มีความพึงพอใจตอบทเรียน

ออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสื่อการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานเน้ือหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 
และ 4.03 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ

คอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี 
8.1  การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู 

บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยของคุณภาพเทากับ 4.33 อยู
ในระดับมาก และมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.85/85  

 ผลการสรางบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของ
คอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวาบทเรียนออนไลนผาน
เว็บไซตมีความเหมาะสมสอดคลองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 น้ันเปนเพราะบทเรียน
ออนไลนผานเว็บไซตมีองคประกอบของสื่อมัลติมีเดียครบถวน มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สรางบนพื้นฐานหลักการของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ซึ่งไดแบงการออกแบบ
พัฒนาบทเรียนออนไลน ใหประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักไดแก 1) เน้ือหา (Content)  
2) ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) 3) โหมดการติดตอสื่อสาร 
(Modes of Communication) 4) แบบฝกหัด/แบบทดสอบ 

 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและ
ประโยชนของคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพเทากับ 81.85/ 85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งน้ีเปน
เพราะบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต ไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพอยางเปนข้ันตอน การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อกําหนดขอบเขตและเน้ือหาที่ตองการ นอกจากน้ันผูวิจัยยัง
ไดนําบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ซึ่งพบวาบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต

รายการประเมิน 
(N=15) 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

ดานเน้ือหา 4.03 0.90 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 4.09 0.84 มาก 

ดานสื่อการสอน 4.17 0.87 มาก 
คาเฉลี่ย 4.10 0.87 มาก 
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มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จึงทําใหไดบทเรียนออนไลนผานเว็บไซตที่มีประสิทธิภาพ 
ชวยพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ รอยละ 80 
ดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 หลังจากที่เรียนดวย
บทเรียนบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต หนวยการเรียนรู บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร  
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากับ 26.40 คิดเปนรอยละ 88 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไว ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียนออนไลน
ผานเว็บไซต ไดผานการดําเนินการตามข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนด และ
เปนสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียนจึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจจิมา บํารุงนา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนจากการสอนผานเว็บดวยการการเรียนแบบนําตนเองวิชาคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน
และหลังเรียน พบวา คะแนนหลังการเรียนรูจากการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง  
วิชาคอมพิวเตอร มีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

8.3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการบทเรียนออนไลน
ผานเว็บไซต บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร 

 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ที่มีตอบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต 
บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับ มาก ทั้งน้ีเปนเพราะ
บทเรียนออนไลนผานเว็บไซต มีกระบวนการสรางและพัฒนาที่ถูกตองตามข้ันตอน และมีคุณภาพ  
มีการเรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก มีคําแนะนําการใชงานที่ชัดเจน แลมีความแปลกใหมทันสมัย 
นาสนใจ นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีความกระตือรือรนในการเรียน 
ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลิขิตตา 
 กิจตะไชย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางงานนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางงานนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งผลการวิจัยพบวาการสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2013 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน 
เรื่อง การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 โดยรวมอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนออนไลนผานเว็บไซต  

กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูผูสอนควรจัดเตรียมใบงาน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู 
 
ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใชในครั้งตอไป 
1. ควรมีการหาคาความยากงาย และอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ เพื่อความนาเช่ือถือ

ของเครื่องมือ 
2. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับขอเสนอแนะวา

บทเรียนควรมีเสียงบรรยายเน้ือหา เพื่องายตอการเรียนรู ดังน้ันในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
ผานเว็บในครั้งตอไปควรเพิ่มเสียงบรรยายเน้ือหาในบทเรียนดวย เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจมาก
ย่ิงข้ึน  
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ผลการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองทีมี่ผลตอความสามารถ 
ในการคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัย 

 
นุชนาฎ สุกใส1 ประภัสรา มวงคํา2 สุรียพร จันทราช3  

อภิรดี ไพรคุมครอง4 วิไลวรรณ กลิ่นถาวร5
 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ผานการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกเด็กปฐมวัยชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 4-5 ป และกําลัง
เรียนอยูในช้ันอนุบาลปที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผดุงวิทย (วัดศรีบุญเรือง) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองและแบบทดสอบเชิง
สถานการณวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบ
วิเคราะหขอมูลโดยใช One-Group pretest-posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( DS. ) 

ผลการวิจัยพบวา  
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมคีวามสามารถในการคิด

เชิงเหตุผลสูงข้ึน 
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมีความสามารถในการคิด

เชิงเหตุผลหลังทดลองสูงกวากอนการทดลองโดยกอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง
เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย( x ) เทากับ 13.22 และหลังการจัดกิจกรรมเลา
นิทานประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย( x )เทากับ 16.93 
 
คําสําคัญ: การคิดเชิงเหตุผล1, เลานิทานประกอบการทดลอง2, เด็กปฐมวัย3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
1,2,3,4.5สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: nut_love13062@hotmail.co.th 

377

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

378 
 

The effect of story-telling activities with laboratory method on logical 
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Abstract  

The purpose of the study was to study and compare the logical thinking skills 
of early childhood students before and after using story telling activities.  
The subjects of this study were kindergarten grade 2 boy and girl students, aged 4-5 
Phadungvit school (Wat Sriboon ruang). The instruments used in the study were the 
story telling activities with laboratory method lesson plans and the situational test 
on logical thinking skills of early childhood students. Quasi-experimental research 
was used in the study and analyzed by One Group Pretest- Posttest Design. The data 
obtained were analyzed for mean and standard deviation. 

The findings of the research were as follows: 
1. The early childhood students taught by the story telling activities had 

higher logical thinking skills. 
2. After the early childhood students were taught by the story telling 

activities, they had higher logical thinking skills than before the experiment, before 
the storytelling activities with laboratory method, the mean were at 13.22 and after 
the storytelling activities with laboratory method, they were at 16.93 
 

Keyword: logical thinking skills �, story-telling activities �, early childhood students � 
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1. บทนํา  
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดและยังเปนความหวังสูงสุดของประเทศชาติในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญกาวหนาดังน้ันเด็กจึงควรไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทั้งทางดานการอบรมเลี้ยงดู
การเอาใจใสความรักและความอบอุนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตมนุษย (สุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2538) 

เด็กปฐมวัยในชวงอายุระหวาง 0-6 ปถือวาเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรูในวัยน้ีสมอง
เติบโตอยางรวดเร็วถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตองจะชวยสรางเสริม
พัฒนาการใหมีความพรอมสมบูรณทั้งทางรางกายอารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาการทางดานสติปญญาจะพัฒนา
สูงสุด บลูม (Bloom) กลาวไววาสติปญญาของเด็กอายุ 6 ปจะพัฒนาเปน 75% และเพียเจต (Piaget) 
ไดกลาววาพัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดข้ึนในวัยกอนประถมศึกษาน้ีจะเปนรากฐานใหแกการพัฒนา
ทางสติปญญาในระดับตอๆไปพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะพัฒนาไดข้ึนอยูกับการที่เด็กไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสในการรับรูสิ่งตางๆการจัดสิ่งแวดลอม
และการจัดประสบการณจึงเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญา (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2536, 5 อางอิงจาก Bloom, 1964, 209, 225, Piaget.n.d.) การคิดเปนกระบวนการรับรู
และเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็กโดยใชสิ่งที่เด็กรูน้ันตอบสนองหรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (เยาวพา 
เดซะคุปต, 2542) ทักษะการคิดเปนพื้นฐานของการเรียนรูในสิ่งตางๆ รวมทั้งเปนทักษะที่จําเปนใน
การดํารงชีวิตเพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพเปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
เปนประโยชนและสรางสรรคสามารถผานอุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของ
ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (ฉันทนา ภาคบงกช, 2528) ซึ่งลักษณะการคิดที่มีความสําคัญ
สมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติประการหน่ึงคือ การคิดเชิงเหตุผล  

การคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยาง
เพียงพอเปนการคิดที่มีโอกาสผิดพลาดนอยและถือวาเปนทักษะอยางหน่ึงที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน
ได ผูที่มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งความคิดที่มีคุณภาพสูงน้ันจะ
ชวยแกปญหาและสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยไดนานัปการ (จํานง วิบูลยศรี, 2536) 
การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลสามารถเริม่ไดในเด็กต้ังแตระยะปฐมวัยเน่ืองจากชวงอายุของเด็กเปนชวง
ที่มีความสําคัญเปนพิเศษ สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสรางไดอยางรวดเร็ว ถาเด็กได
เรียนรูวิธีการคิดแบบตางๆ ไดต้ังแตปฐมวัยอยางนอยระดับหน่ึงเด็กกจ็ะสามารถพัฒนาการคิดไดอยาง
มีความพรอมที่จะกาวในข้ันตอๆ ไป (สายสุรี จุติกุล, 2543) การพัฒนาและเสริมสรางความคิดเชิง
เหตุผลของเด็กน้ันจึงควรจัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดสังเกต ทดลอง เพื่อหาความรู ไดใชประสาทสัมผัส 
ทั้งหา ไดแสดงออกอยางอิสระดวยการใชจินตนาการ ใชกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหเด็กมี
ความสนใจ เปดโอกาสใหเด็กทําซ้ําๆ โดยวิธีการตางๆหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนรูดวยการแกปญหา 
การใชหลักการสืบคน การใชทักษะเปนกระบวนการในการเรียนรู ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเด็กคิดอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2540) 

นิทานเปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยไดเน่ืองจากนิทาน
เปนเรื่องที่เด็กสนใจสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานแตละเรื่องจัดเปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการฝกใหเด็กคิด 
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เพราะเน้ือเรื่องจากนิทานซึ่งครูเลาที่มีการถามนําเด็กใหเกิดการคิดไตรตรองทบทวนความเขาใจของ
ตนเองและพยายามคิดเพื่อจะหาคําตอบมาตอบคําถามของครูใหได (ญาณี ชอสูงเนิน,2557) การเลา
นิทานมีหลากหลายรูปแบบแตละแบบมีลักษณะเดนในตัวเอง การจะเลือกใชวิธีการเลาข้ึนอยูกับ 
ความถนัดและความเหมาะสมของเรื่องที่ใชเลา การเลานิทานใหไดดีน้ันผูเลาตองมีเทคนิคและศิลปะ
ในการเลานิทานซึ่งในการเลานิทานแตละครั้งตองทําความเขาใจกับนิทานที่จะเลา จัดสภาพแวดลอม
ในการเลานิทานใหนาสนใจ ใชบทสนทนาที่เขาใจงายและเปนกันเอง ใชนํ้าเสียงเหมาะกับเน้ือเรื่อง 

(ฉวีวรรณ กินาวงศ, 2533) นอกจากน้ีการใชคําถามเปนกลยุทธอยางหน่ึงของการสอนเพื่อให
เด็กเกิดการคิดวิเคราะหและหาเหตุผลจากเรื่องราวที่ไดฟงรวมทั้งการใหโอกาสผูเรียนไดพูดถึง
ความคิดของตนเอง สิ่งเหลาน้ีจะชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาขณะที่ครูเลานิทานให
เด็กฟงและใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดตามและใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กคิดแกปญหาคนหา
คําตอบจากสถานการณในนิทาน  

กิจกรรมการทดลองเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่สงผลตอความคิดเชิงเหตุผลของเด็กซึ่งจะชวยให
เด็กเกิดการเรียนรูไดดี เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นตอสิ่งแวดลอมอยู
ตลอดเวลาเปนทักษะที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู สามารถแกปญหา
ไดตามวัยของเด็ก การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน จะตอง
วางพื้นฐานต้ังแตชวงปฐมวัยซึ่งเปนวัยทองของการเรียนรูสิง่ตางๆทีอ่ยูรอบตัว (ชุลีพร สงวนศร,ี 2550) 
สอดคลองกับ พรพิไล เลิศวิชา (2550) กลาวไววาเด็กในวัยอายุ3-5 ปเปนวัยทองของชีวิตเด็กวัยน้ีมี
พัฒนาการอยางตอเน่ืองของสมองและระบบประสาทสมองของเด็กอนุบาลกําลังเติบโตเมื่ออายุ 3 ป
สมองของเด็กเทากับ 3 ใน 4 ของสมองผูใหญภายใน 5 ปสมองเด็กโตเปน 9 ใน 10 ของขนาดสมอง
ผูใหญซึ่ง กาญจนา คงสวัสด์ิ (2554) ไดกลาวถึงธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะมีความอยากรู อยากเห็น 
อยากสํารวจ คนควา ทดลอง จําแนก สังเกตและเปรียบเทยีบดวยตนเองโดยผานการใชประสาทสมัผสั
ทั้งหา ซึ่งการเรียนรูจาก 

การลงมือปฏิบัติจะทําใหเด็กเกดิการเรียนรูที่ถาวร (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2551) ดังน้ันการกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรน้ัน
ควรจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเองซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนกระบวนการหรือทักษะเบื้องตนที่ควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเพื่อปลูกฝงใหเด็กใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรคนหาเหตุและผลในสิง่ทีส่นใจกระตุนความคิดจินตนาการและความกลา
แสดงออกคิดอยางเปนระบบมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอันเปนพื้นฐานสําคัญของการ
ดํารงชีวิตในยุคปจจุบันและพัฒนาใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพดวย  

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547) กลาววาเด็กเรียนรูโดยใหโอกาสเด็กในการเลนสํารวจ 
ทดลอง มีโอกาสเลือกตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง และบรูเนอรยังเช่ือวาวิชาตางๆ จะ
สอนใหผูเรียนเขาใจไดทุกวัย ถาครูสามารถใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ขอสําคัญครู
จะตองใหนักเรียนเปนผูกระทําหรอืเปนผูแกปญหาเอง บรูเนอร ไดสรุปความสําคัญของการเรียนรูโดย
การคนพบวาดีกวาการเรียนรู โดยวิธีอื่น ดังน้ีคือ 1) ผูเรียนจะเพิ่มพลังทางสติปญญา 2) เนนรางวัลที่
เกิดจากความอิ่มใจในสัมฤทธิผลในการแกปญหามากกวารางวัลหรือเนนแรงจูงใจภายในมากกวา
แรงจูงใจภายนอก3) ผูเรียนจะเรียนรูการแกปญหาดวยการคนพบและสามารถนําไปใชได 4) ผูเรียน

380

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

381 
 

จะจําสิ่งที่เรียนไดดีและไดนาน (Bruner, 1966; อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2553) เหตุผลดังกลาว
ขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง เมื่อนํามาใชกับเด็ก
ปฐมวัยจะสงผลตอความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มข้ึนหรือไมซึ่งผลที่ไดรับจากการวิจัยครั้งน้ีจะ
เปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยหรือประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานอื่นๆของเด็กตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

เลานิทานประกอบการทดลอง 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับ 

การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็กปฐมวัยชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 4-5 ป และ

กําลังเรียนอยูในช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผดุงวิทย (วัดศรีบุญเรือง) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํานวน 109 คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็กปฐมวัยชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 4-5 ป 

และกําลังเรียนอยูในช้ันอนุบาลปที่  2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผดุงวิทย  
(วัดศรีบุญ-เรือง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํานวน 27 คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทดลอง 
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 4-5 ป และกําลังเรียนอยูในช้ัน

อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผดุงวิทย (วัดศรีบุญเรือง) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํานวน 27 คน 

การคิดเชิงเหตุผล หมายถึงความสามารถในการไตรตรองหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
โดยใชหลักการและขอมูลที่ถูกตองอันเปนเหตุเปนผลจากประสบการณเดิมและประสบการณใหมมา
เปนฐานขอมูลในการคิด โดยจําแนกการคิดเชิงเหตุผลออกเปน 3 ดาน คือ 

ดานการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความแตกตางของสิ่งของ
ตางๆ ตามรูปราง รูปทรง ขนาด ทิศทาง ประเภท ที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยใชลักษณะที่ 
ไมเหมือนกันในการเปรียบเทียบ 
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ดานการจัดประเภท หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความเหมือนกันเพื่อ
จัดแยก 

สิ่งของตางๆ ตามประเภทที่จัดอยูในพวกเดียวกัน โดยใชลักษณะที่เหมือนกันในการจัด
ประเภท 

ดานการสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการคิดหาขอสรุปจากการพิจารณาภาพและ
ขอความที่กําหนดให โดยใชเงื่อนไขของขอมูลที่กําหนดใหในการหาขอสรุป 

กิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยครูเลานิทานพรอมกับ
ทําการทดลองทางวิทยาศาสตรและมีการใชคําถามกระตุนใหเด็กไดคิดเพื่อหาเหตุผลจากสถานการณ
ในนิทานโดยมีสื่อประกอบการเลานิทาน เชน ฉาก หุนน้ิวมือ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ เพื่อดึงดูด 
ความสนใจของเด็กใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิและเกิดกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยไดดัดแปลงและพัฒนาใหเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี   
1. แบบทดสอบเชิงสถานการณวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจํานวน 3 ชุดซึ่งเปน

แบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพเปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือกและแบงเปน 3 ชุด ชุดละ 6 ขอ 
รวม 18 ขอดังน้ี   

 ชุดที่ 1 ดานการเปรียบเทียบ จาํนวน 6 ขอ 
  ชุดที่ 2 ดานการจัดประเภท จํานวน 6 ขอ 
  ชุดที่ 3 ดานการสรุปความ จํานวน 6 ขอ 
2. แผนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง จํานวน 15 แผน ซึ่งมีกรอบของ

รายละเอียดดังน้ี 
  2.1. ช่ือกิจกรรม  

กิจกรรมเลานิทาน
ประกอบการทดลองครู
เลานิทานพรอมกับทํา

การทดลองทาง
วิทยาศาสตรและมีการ
ใชคําถามกระตุนใหเด็ก
ไดคิดเพื่อหาเหตุผลจาก
สถานการณในนิทาน 

 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  หมายถึง
ความสามารถในการไตรตรองหาคําตอบในเรื่องใด
เรื่องหน่ึง โดยใชหลักการและขอมูลที่ถูกตองอันเปน
เหตุเปนผลจากประสบการณเดิมและประสบการณ
ใหมมาเปนฐานขอมูลในการคิด โดยจําแนกการคิด
เชิงเหตุผลออกเปน 3 ดาน คือ 

1. ดานการจัดประเภท  

2. ดานการเปรียบเทียบ 

3. ดานการสรุปความ 
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  2.2. วัตถุประสงคของการทํากิจกรรม 
  2.3. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมมีการดําเนินกิจกรรม 
  2.4. สื่อและอุปกรณ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบแผนการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว 
  แบบแผนการทดลองในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 

Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test 
Design มีลักษณะการทดลองดังน้ี 

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุม สอบกอน(Pre-test) ทดลอง สอบหลัง(Post-test) 
ทดลอง T� X T� 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

T�แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบเชิงสถานการณวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

T�แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบเชิงสถานการณวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  

X แทน การจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง   
      
วิธีดําเนินการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ทําการทดลองเปนเวลา 

5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งมีลําดับข้ัน ดังตอไปน้ี 
  1. ติดตอผูบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุญาตในการทําวิจัย 
  2. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 
  3. กลุมผูวิจัยทําการทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กกอนการจัด

กิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง (Pretest) ดวยแบบทดสอบเชิงสถานการณวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่กลุมผูวิจัยไดสรางข้ึน เพื่อไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

  4. จัดเตรียมสภาพแวดลอมในหองเรียนที่ใชในการทดลองใหเหมาะสม 
   4.1 จัดพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองใหเหมาะสม  

โดยจัดเด็กน่ังครึ่งวงกลม 
   4.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ฉาก ที่ใชในการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการ

ทดลอง 
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  5. ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลองในกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง ใชเวลา
ทดลอง 5 สัปดาหสัปดาหละ3 วัน ในวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง 
จํานวน 15 กิจกรรม 

 6. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมเลา
นิทานประกอบการทดลองโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันนํา เปนการนําเขาสูกิจกรรมโดยใชเพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย 
   ข้ันดําเนินกิจกรรม ครูเลานิทานประกอบการทดลอง โดยการใชคําถามกระตุนให

เด็กไดคิดเพื่อหาเหตุผลจากสถานการณในนิทาน 
   ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกันสรปุถึงผลที่ไดจากการทํากิจกรรมเลานิทานประกอบการ

ทดลอง 
  7. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 5 สัปดาหผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 
  8. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

7. ผลการวิจัย 
1.  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป หลังการจัดกิจกรรมการ

เลานิทานประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงข้ึน โดยกอนการจัดกิจกรรม
เลานิทานประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย เทากับ 13.22 และ
หลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 16.93 

2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลหลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยแยกเปนรายดานดังตอไปน้ี  

 2.1 ดานการเปรียบเทียบ กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองเด็กมี
ความสามารถดานการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 และหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถดานการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.85 

 2.2 ดานการจัดประเภท กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองเด็กมี
ความสามารถดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และหลังการจัดกิจกรรมเลานิทาน
ประกอบการทดลองเด็กมีความสามารถดานการจัดประเภทมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.86 

 2.3 ดานการสรุป กอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองเด็กมี
ความสามารถดานการสรุปมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการ
ทดลองเด็กมีความสามารถดานการสรุปมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.26 

 

  

384

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

385 
 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา 
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมีความสามารถในการคิด

เชิงเหตุผลสูงข้ึนซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกิจกรรมการเลานิทานประกอบการ
ทดลองเปนกิจกรรมที่ครเูปนผูทดลองและเลานิทานไปดวย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครูจะเปนผูเลานิทาน
พรอมกับทําการทดลอง และกิจกรรมที่ครูจัดครูมีการใชคําถามกระตุนใหเด็กไดคิดเพื่อหาเหตุผลจาก
สถานการณในนิทานโดยมีสื่อประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กใหเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและเกิดกระบวนการคิดเชิงเหตุผลซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2538) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดและคิดเชิงเหตุผลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝก
การรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถามการสังเกตเปรียบเทียบและใชความคิด เปนตน และ
กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทดลองเปนกิจกรรมที่ครูเปนผูทดลองและเลานิทานไปดวยซึ่งเปน
ที่ทราบกันอยูแลววาเด็กปฐมวัยจะชอบการเลานิทานซึง่ครูผูเลาจะใชนํ้าเสียงที่มีนํ้าหนัก เสียงข้ึนเสียง
ลง และใชสีหนาทาทางประกอบการเลานิทาน ซึ่งสอดคลองกับ วิไล มาศจรัส (2545) ไดกลาวถึง
เทคนิคการเลานิทานอยูที่สวนประกอบตางๆ ดังน้ี 

 1. นํ้าเสียง โดยปกตินักเลานิทานจะตองเปนผูมีนํ้าเสียง ที่แจมใส เพาะการเลานิทาน
นํ้าเสียง เปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุนใหนิทานที่เลานาสนใจหรอืไม ดังน้ันเวลาเลานิทาน ผูเลาจะตองรูจัก
ใชนํ้าหนักของคําใหมีความหนักเบาตามอารมณของตัวละคร 

 2. การใชสีหนาทาทาง การใชสีหนาทาทางประกอบการเลานิทานถือเปนเสนห อยาง
หน่ึง เชน การแสดงความโกรธดวยการน่ิวหนา แสดงถึงอารมณดีดวยรอยย้ิมหรอืหัวเราะ ราเริง แสดง
ความสงสัยดวยการขมวดค้ิว เปนตน 

 3. การสบตาผูฟง การเลานิทานจะดูเปนกันเองย่ิงข้ึน หากผูเลา เลานิทานไปดวยการ
สบตากับผูฟงนิทานไปดวย รวมถึงการใหผู ฟงเขามามีสวนรวมในนิทานในบางชวงตอนที่เห็นวามี
ความเหมาะสม  

  และเทคนิคการเลานิทานก็มีสวนสําคัญในการทําใหเด็กสนใจฟงนิทานซึ่งผูวิจัยได
จัดเตรียมแผนการจัดกิจกรรมชัดเจนมข้ัีนนํา ข้ันดําเนินกิจกรรม และข้ันสรุป ทําใหเด็กต้ังใจฟงนิทาน
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541) กลาวถึงการเลานิทานตองมีการเตรียมลําดับ ใหเหมาะสม 
จะทําใหการเลานิทานมีความหมายและประทับใจผูฟง นิทานทุกเรื่องและการเลาทุกครั้งไมสามารถ
ตรึงใหเด็กอยูกับที่ไดต้ังแตตนจนจบ เวนแตวาเด็กจะเกิดความเพลิดเพลิน ในการฟงนิทานดวย  
ครูควรเตรียมตัวทําความเขาใจกับนิทานที่จะเลา จําเน้ือเรื่องใหไดเมื่อนําไปเลาประกอบภาพจะได
ตอเน่ือง มีการหยุดพักถามตอบทําใหเขาใจงายไมลืม 

2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลหลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยครูใชคําถามในขณะที่เลานิทานประกอบการ
ทดลองเพื่อใหเด็กไดฝกการคิดอยางมีเหตุผลมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับจิตตินันท เตชะคุปต (2547) ได
กลาววา แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล เปนกิจกรรมการสังเกตสิ่งรอบตัวการ
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สนับสนุนใหเด็กรูจักใชประสาทสัมผัสในการจําแนกความแตกตางและความสัมพันธของสิ่งตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันโดยการซักถาม และเปลี่ยนความคิดเห็นดวยกิจกรรมในวงกลม เชน การฟงนิทาน  
การทดลอง การแสดงผลงาน การดูภาพประกอบการ ชมภาพยนตร การตูน หรือเกมการศึกษา  

 ทัศนศึกษาและการเลนตามมุมตางๆ ใหเด็กเลาประสบการณทําใหทราบถึงความเขาใจ 
ความจําและความสนใจของเด็กตอสิ่งเหลาน้ัน กิจกรรมการใชเหตุผล การเปดโอกาสใหเด็กใช
ความคิดของตนเอง ในการตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือแกปญหาสถานการณหน่ึงดวยตนเอง โดยมี 
ผูชวยเหลือแนะนําเมื่อจําเปน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงข้ึนเน่ืองจากครูใหเด็กไดชวยในการทดลองและรวมทํากิจกรรม
ซึ่งสอดคลองกับวราภรณ นาคะศิริ (2546) กลาววา การที่จะพัฒนาเด็กใหเปนคนที่รูจักคิดและมี
ทักษะตางๆทางการคิดแลวน้ันเด็กควรไดรับการสงเสริมต้ังแตยังเล็กตามวัยและวุฒิภาวะของเด็ก
เพราะพัฒนาการตางๆของเด็กน้ันจะดําเนินไปตามลําดับข้ันฉะน้ันจึงควรสงเสริมใหเด็กไดเกิดทักษะ
และกระบวนการตางๆต้ังแตยังเล็กโดยการใหเด็กไดมีการแสดงออกดวยการลงมือกระทําตามสภาพ
ความสนใจของเด็กใหเด็กไดรูจักการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบคนควาทดลองรวมถึงการแกปญหา
ดวยตัวของเด็กเองเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบใหกับตนเองและนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กไดตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมควรเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม 
2. ในการดําเนินกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองควรมีฉาก ตัวละคร ที่สรางสรรค

หลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กเพิ่มมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยการจัดกิจกรรมการในรูปแบบอื่นๆ 

เชน กิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลอง กิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชกากมะพราว กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคจากสีธรรมชาติ 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทดลองที่มีผลตอ
ความสามารถดานอื่นๆ เชน ความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร ความสามารถทางทักษะ
คณิตศาสตร เปนตน 

 

9. เอกสารอางองิ 
กาญจนา คงสวัสด์ิ. (2554). วิทยาศาสตร: ปฐมวัย. เขาถึงไดจาก:http://www.edba.in.th/.EDBA. 

(วันที่คนขอมูล:12 มีนาคม 2556) 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2540, มกราคม). “เทคนิคการสรางเสริมปญญาเด็กปฐมวัย,” การศึกษา

ปฐมวัย. 1(1): 5-42. 
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การศึกษาสมรรถนะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สงเสริมการเรียนรู
ของนกัศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ปรมินทร วงษคําสิงห1 ชนันกาญจน สุวรรณเรือง2 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 ช้ันปที่ 1 ถึง 4 จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
1) สมรรถนะดานความรู พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานความรู อยูในระดับมาก จํานวน 20 
รายการ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอสมรรถนะที่จําเปนอันดับแรก ไดแก มีความรูเกี่ยวกับ
การสืบคนหาขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) เชน Google, 
Yahoo 

2) สมรรถนะดานทักษะ พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานทักษะ อยูในระดับมาก จํานวน 21 
รายการ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนอันดับแรก ไดแก มีทักษะเกี่ยวกับ
การสืบคนหาขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) เชน Google, 
Yahoo 

3) สมรรถนะดานเจตคติ พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานเจตคติ อยูในระดับมาก จํานวน 9 
รายการ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนอันดับแรก ไดแก ตระหนักและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ถูกตองไมขัดตอศีลธรรมและหลักกฎหมาย 

 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สงเสริมการเรียนรู, สมรรถนะ 
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The Study of Competency on Information Technology and 
Communication to promote for Learning of Student’s Computer  

Faculty of Education, Lampang Rajabhat University 
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1
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2
 

 
Abstract  

The research objectives were to study of Competency on Information 
Technology and Communication for The samples were used in this research were 40 
which stratified random sampling. Semester 2 in academic year 2015 at Computer of 
Education, Lampang Rajabhat University. Research instruments were five rating scale 
questionnaire consisted of Knowledge, Skills and Attitude. The data were analyzed 
by mean, standard deviation.  

The results showed that: 1) Competency on Information Technology for 
Communication for learning on knowledge were at a high level of 20 and the 
students' opinions on the required competencies were first of all knowledgeable. 
About search the Internet such as Google, Yahoo, 2) Competency on Information 
Technology for Communication for learning on skills were at a high level of 21 and 
the students' opinions on the required skills were first. About search the Internet 
such as Google, Yahoo, 3) Competency on Information Technology for 
Communication for learning on attitudes were at the high level of 9 items and the 
students' opinions on the required attitudes were first, awareness and use of 
Information technology in the right way is not contrary to morals and legal principles. 

  
Keyword: Competency, Information Technology and Communication, Promote for 
Learning 
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1. บทนํา  
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางย่ิง

โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนเพื่อการเรียนรูและการดํารงชีวิตในปจจุบัน การเตรียมการพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณสมบัติพรอม
ที่จะรับการพัฒนาทุกดาน คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญ และ
มีบทบาทอยางย่ิงในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ, 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545) และในมาตรา 66 ผูเรียนมี
สิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อให
มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545) ซึ่งเนนใหเห็นถึงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตองใชกระบวนการ การเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดเตรียมทรัพยากรแหลงความรู รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายประเภท  

โดยความเจริญทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในปจจุบัน ไดพัฒนาไปอยางมาก มีการ
คิดคนและคนควาเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลาและรวดเร็ว จึงทําใหเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทใน
ทุกๆ ดานของสังคม และกับชีวิตประจําวันมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษา เชน 
เรื่องของการคนหาขอมูลตางๆ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว งาย และสะดวก ไมวาขอมูลน้ันจะอยูมุม
ไหนหรือสวนไหนของโลก สามารถเรียกใชไดตลอดเวลา ทําใหขอบเขตของการศึกษาในปจจุบันขยาย
ไปไกล และกวางขวางมากข้ึน อีกทั้งไมจํากัดอยูเฉพาะวาตองเรียนในหองเรียนเทาน้ันอีกดวย และ
รูปแบบการนําเสนอของขอมูลมีการทําใหเขาใจงายมากข้ึนโดยการมีการนําเทคโนโลยีและสื่อตางๆ
เขามาผสมผสานเขาดวยกัน เชน ตัวอักษร รูปภาพ เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และเปน
ขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา (มนตชัย เทียนทอง,2545) ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวน้ันมีสวนชวยในการ
สงเสริมการศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง 

การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาเพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร วาอยูใน
ระดับใดและมีทรรศนะคติอยางไร จึงไดทําวิจัยครั้งน้ีข้ึน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการและใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน 
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไมไดมีเฉพาะการเรียนในช้ันเรียนเทาน้ัน  
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2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโล ยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร  

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 1- 4 จํานวนทั้งหมด 132 คน  
2) กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 1- 4 จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง  

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการเรียนรู หมายถึง เทคโนโลยี/

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่นักศึกษาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู เชน การคนหาขอมูลผาน
ระบบอินเทอรเน็ต การใชงานออนไลน หรือการเรียนรูผานระบบเครือขาย 

ความคิดเห็น หมายถึง ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดทางบวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู  
ซึ่งสํารวจจากความคิดเห็นของนักศึกษา โดยแสดงความคิดเห็นออกมาเปน 5 ระดับ คือ สมรรถนะจํา
เปนมากที่สุด สมรรถนะจําเปนมาก สมรรถนะจําเปนปานกลาง สมรรถนะจําเปนนอย และสมรรถนะ
จําเปนนอยที่สุด 

สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการเรียนรู หมายถึง 
สมรรถนะดานความรูความเขาใจ สมรรถนะดานทักษะ ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะดานเจตคติ เห็นคุณคาและประโยชนในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีรายละเอียดการวิจัยดังน้ี 
6.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร  

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 1- 4 จํานวนทั้งหมด 132 คน  
 2) กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร  

ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ช้ันปที่ 1- 4 จํานวน 40 คน โดยการเลือกจาก
เจาะจง  

6.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบตารางรายการ (Check List) 

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปด (The Opened Form) 
จํานวน 3 ตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 ขอมูลระดับความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
6.3  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยในครั้ งน้ี มี ข้ันตอน 

การดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี (มคอ.2) 

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการเรียนรู 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร (หาป) หลกัสูตรคอมพิวเตอร (มคอ.1) 

 

 สมรรถนะที่จําเปนตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพือ่การเรียนรู 

 ดานความรู (Knowledge)  

 ดานทักษะ (Skills)  

 ดานเจตคติ (Attitude)  
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 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี สํารวจขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับสมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู โดยศึกษาความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือ 

 2) สรางเครื่องมือ โดยศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามแลวกําหนดประเด็นและ
ขอบเขตใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) แสดงความครอบคลุมของเน้ือหา 

 3) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปใชกับกลุมที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน และนําผลมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี 

   3.1) หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับทั้งฉบับ (Item-total Correlation) จากสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson) ไดคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ถึง 0.55 

   3.2) หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงเทากับ 0.982 

   3.3) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง 

   3.4) นําผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยมาสรุปผล 
6.4  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง จากกลุมตัวอยาง ระหวางเดือนมีนาคม  

ถึงเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2559 โดยไดรับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักศึกษาแลว นํามาวิเคราะหและแปลผล 

ในรูปแบบตารางการบรรยาย และสรุปผล 
6.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  
 6.5.1 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูล 
ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

     ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของนักศึกษา วิเคราะห โดยการแจกแจงความถ่ีและ
คํานวณหาคารอยละ 

     ตอนที่ 2 ขอมูลระดับความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปน
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ลักษณะแบบ สอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการวิเคราะหและแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตารางลักษณะ
แบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคามีความหมายดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

 

393

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

394 
 

     5   หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ มากที่สุด 
     4   หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ มาก 
     3   หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ ปานกลาง 
     2   หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ นอย 
     1   หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ นอยที่สุด 
     การแปลความหมายคาเฉลี่ย มีเกณฑดังน้ี  
     4.50-5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ มากที่สุด 
     3.50-4.49  หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ มาก 
     2.50-3.49  หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ ปานกลาง 
     1.50-2.49  หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ นอย 
     1.00-1.49  หมายถึง  มีสมรรถนะที่จําเปนในระดับ นอยที่สุด 
     ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อานและสรุปใจความจัดเขาหัวขอ ใชการ

จัดลําดับ มากไปหานอย ตามเน้ือหา เพื่อในไปใชประกอบการสรุปอภิปรายผล 
2) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

     วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการอานและสรุปใจความสําคัญ 
  
 6.5.2  สถิติที่ใชในการวิจัย 
    สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน   
  

7. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุสาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

1) สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา  
 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 40 คน นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  

30 คน คิดเปนรอยละ 75.0 และเพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
 ระดับช้ันปของนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญอยูช้ันปที่ 4 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 

42.5 รองลงมาอยูช้ันปที่ 2 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ช้ันปที่ 3 จํานวน 6 คน คิดเปน 
รอยละ 15.0 และช้ันปที่ 1 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

2) ขอมูลระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู  

1) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานความรู อยูในระดับมาก จํานวน 20 รายการ และ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปน 3 อันดับแรก ไดแก มีความรูเกี่ยวกับการสืบ
คนหาขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) เชน Google, Yahoo 
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( X = 4.33, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ มีความรูในการเช่ือมตอสัญญาณอุปกรณบนโทรศัพทเคลื่อนที่
ไปยังอินเทอรเน็ต ( X  = 4.23, S.D. = 0.77) มีความรูในการใชโปรแกรมคนดูเว็บเชน Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ( X  = 4.13, S.D.= 0.72) และ  
มีความรูในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อการติดตอสื่อสารและการเรียนเชน Yahoo, hotmail, 
Gmail ( X  = 4.13, S.D. = 0.97) 

2) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานทักษะ อยูในระดับมาก จํานวน 21 รายการ และความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปน 3 อันดับแรก ไดแก มีทักษะเกี่ยวกับการสืบคนหา
ขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) เชน Google, Yahoo  
( X = 4.25, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ มีทักษะการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อการติดตอสื่อสาร
และการเรียนเชน Yahoo, hotmail, Gmail ( X  = 4.20, S.D. =0.85) มีทักษะในการใชโปรแกรม
สนทนาหรือติดตอสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตเชน MSN, Yahoo Messenger, Google Talk, 
Skype, Facebook, gotoknow.org, Twitter ( X  = 4.20, S.D. =0.97) และมีทักษะในการใช
สัญญาณบลูทูธ, Wi-Fi เพื่อการรับ-สงขอมูลเพื่อเช่ือมตออุปกรณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่  
( X  = 4.18, S.D.=0.90) 

3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปนตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานเจตคติ อยูในระดับมาก จํานวน 9 รายการ และ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะที่จําเปน 3 อันดับแรก ไดแก ตระหนักและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไปในทางที่ถูกตองไมขัดตอศีลธรรมและหลักกฎหมาย ( X  = 4.45, S.D.=0.85) เห็นคุณคา
และประโยชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนกจิกรรรมการเรียน ( X =4.43, S.D.=0.64) 
และการยอมรับขอตกลงรวมกันในการทํางานรวมกับผูอื่น ( X = 4.35, S.D.=0.62)  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุสาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปลายผลการวิจัยดังน้ี  

1) สมรรถนะดานความรู นักศึกษามีความคิดเห็นวาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สมรรถนะที่จําเปนอยูในระดับมากทุกขอ โดยนักศึกษาเห็นวา ควรมี
ความรูเกี่ยวกับการสืบคนหาขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) 
เชน Google, Yahoo มีความรูในการเช่ือมตอสัญญาณอุปกรณบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไปยัง
อินเทอรเน็ต มีความรูในการใชโปรแกรมคนดูเว็บเชน Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari และมีความรูในการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
ติดตอสื่อสารและการเรียนเชน Yahoo, hotmail, Gmail ซึ่งที่กลาวมาน้ัน เปนสมรรถนะที่จําเปน
มากตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร คณะครุศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร(หลักสูตรหาป) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) กลาวถึง
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องคประกอบคุณลักษณะของบัณฑิตยุคใหมที่พึงประสงค ดานความรู ที่สําคัญควรประกอบดวย  
1) การเปนผูมีหลกัคิดทางวิชาการในศาสตรที่ตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ 
2) ความสามารถในการหาความรูเพิ่มเติม มีนิสัยใฝรู 3) มีความสามารถในการประยุกตความรูให
เหมาะสมกับบริบททางสังคม 4) มีความเทาทันกับความเคลื่อนไหวและความกาวหนาในศาสตรที่ตน
ศึกษา 

2) สมรรถนะดานทักษะ นักศึกษามีความคิดเห็นวาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สมรรถนะที่จําเปนอยูในระดับมากทกุขอ โดยนักศึกษาเห็นวา มีทักษะ
เกี่ยวกับการสืบคนหาขอมูล ผานทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต โปรแกรมคนหา (Search engine) เชน 
Google, Yahoo ทักษะการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเพื่อการติดตอสื่อสารและการเรียนเชน 
Yahoo, hotmail, Gmail มีทักษะในการใชโปรแกรมสนทนาหรือติดตอสื่อสารผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเชน MSN, Yahoo Messenger, Google Talk, Skype,Facebook, gotoknow.org, 
Twitter และมีทักษะในการใชสัญญาณบลูทูธ, Wi-Fi เพื่อการรับ-สงขอมูลเพื่อเช่ือมตออุปกรณตางๆ
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งที่กลาวมาน้ัน เปนสมรรถนะที่จําเปนมากตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสงเสริมการเรียนรู ซึ่งทําใหนักศึกษามีทักษะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูล
ขาวสารดานคอมพิวเตอร จากผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจ
ในการเลือกใช และนําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได
อยางเหมาะสม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 

3) สมรรถนะดานเจตคติ นักศึกษามีความคิดเห็นวาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สมรรถนะที่จําเปนอยูในระดับมากทุกขอ โดยนักศึกษาเห็นวา 
ตระหนักและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ถูกตองไมขัดตอศีลธรรมและหลักกฎหมาย เห็น
คุณคาและประโยชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรรมการเรียน และการยอมรับ
ขอตกลงรวมกันในการทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2554) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนมาตรฐานผลการเรียนรูแต
ละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไว ดานคุณธรรม จริยธรรม คือ สามารถจัดการปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางคุณธรรมและจรยิธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมอบรมใหความรูแกนักศึกษาทุกระดับช้ัน เพื่อสงเสริม

สมรรถนะของนักศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0 
2. ควรทําการวิจัยเปนระดับช้ันป เพื่อไดความคิดเห็นตอสมรรถนะของนักศึกษาระดับ

เดียวกันอยางแทจริง 
3. กําหนดสมรรถนะดานตางๆ ใหละเอียดมากข้ึน เชน สมรรถนะดานพื้นฐาน และ

สมรรถนะดานเช่ียวชาญเฉพาะดานครู เปนตน 
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การเรียนการสอนดวยวิธีสะเต็มศกึษาสามารถพฒันาทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 

 ปริญญา สาเพชร1,2 อนุสรณ ตองออน1,2 มีชัย เทพนุรัตน1,2 ขนิษฐา สุภาวรรณ1,2  

ดาราณี ศรีเท่ียง1,2 วีนัส พิทาคํา1,2 ฉัตริน อินถา1,2 ธวัชชัย มาใจวงศ1,2 นิรัญ ใจสวาง1,2  
สุรเสกข จรสัโชติสิทธิ์1,2 

 
บทคัดยอ 

ในงานวิจัยน้ี ทางผูวิจัย ไดใชวิธีการเรียนการสอน แบบ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาและสราง
ชุดทดลองทางฟสิกสพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สําหรับพัฒนาใหการเรียนการสอน
ฟสิกสมีความเขมขนและทันสมัย ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ชุดการทดลองไดแก ชุดการศึกษาโมเมนตัมและ
การชน ชุดการศึกษาความหนืดของของเหลว และชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาอัตโนมัติผานสมารทโฟน 
ผูทําวิจัยสามารถสรางนวัตกรรม มีทักษะกระบวนการทางดาน STEM และมีการบูรณาการงานวิจัย
เพื่อการบริการวิชาการแกชุมชน และเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ ทําใหสอดคลองกับนโยบาย
ชาติ 4.0 และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
 
คําสําคัญ: การบูรณาการการเรยีน, บอรดอารดูโน, โปรแกรมภาษาซี, โปรแกรมแลปวิว, สะเต็มศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1สาขาวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: donut_fever@hotmail.com 
2หองปฏิบัติการนวัตกรรมทางฟสิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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Abstract 

In this study, the researcher used STEM Education learning methods for 
created and developed basic physics experiments apparatus in secondary and under 
graduate to modern and highest teaching physics. There are three sets of 
experiments, Momentum and collision, Fluid viscosity and Auto electrical control 
unit via smartphone. The results obtained have three products at innovate. The 
researcher has STEM process skills and integrate research into academic services to 
the community and publish internationally. Compliance with national policy 4.0 and 
21st century learning skills. 
 
Keyword: Arduino, C++, Integrated learning, LabView, STEM 
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1. บทนํา  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
การเรียนรูที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 (พรทิพย ศิริภัทรชัย;2556) จําเปนตองไดทั้งสาระวิชา

และไดทักษะ 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อนํามาสูการงานแบบมืออาชีพ ในประเทศไทยยังคลาดแคลนบุคลากรที่
มีทักษะตามแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรูแบบบูรณาการ ในดานวิทยาศาสตร (Science) 
ดานเทคโนโลยี (Technology) ดานวิศวกรรมศาสตร (Engineering) และดานคณิตศาสตร 
(Mathematics)  

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองคความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก 
วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และคณิตศาสตร (M) หรือเรียกวาการเรียนรู
แบบสะเต็มศึกษา (STEM) (อภิสิทธ์ิ ธงไชย;2556) โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบ 
สะเต็มศึกษาจึงเปนการจัดการเรียนรูที่ไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร แตเปนการเสริมสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฎเหลาน้ัน ผานการปฏิบัติใหเห็นจริง 
ควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังคําถาม แกปญหา การหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ 
พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบน้ันไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได  

ดังน้ันเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาฟสิกสไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคและดําเนินไปในทิศทางทีก่ําหนด ทางผูวิจัยจึงทําการศึกษาและวิจัย “การบูรณาการดวย
วิธีสะเต็มศึกษาสูการเรียนการสอนวิชาฟสิกส” ซึ่งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับ  
การควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาแบบไรสายผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟน การวัด 
คาโมเมนตัมและการชนของวัตถุ และการวัดคาความหนืดของวัตถุ 

 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อออกแบบการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา 
2.เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนแบบ STEM กับรายวิชา โครงงานทางวิทยาศาสตร 
3.เพื่อการแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา  
1.อธิบายทฤษฏีและปรากฏการณทางฟสิกส ดวยสื่อนวัตกรรม 
2.ออกแบบและเขียนโปรแกรมติดตอสื่อสาร ระหวางคอมพิวเตอรและอปุกรณอเิลก็ทรอนิกส  
3.ออกแบบและสรางสื่อนวัตกรรมการสอนวิชาฟสิกส 
4.คํานวณหาคาปริมาณทางฟสิกสจากการทดลอง  
ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา  
นักศึกษาช้ันปที่ 4 โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีศึกษา  
ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการ

ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเช่ือมโยง
และแกปญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

บอรดอารดูโน คือ บอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ใช AVR ขนาดเล็กเปนตัวประมวลผล  
เหมาะสําหรับการศึกษาเรียนรู ไมโครคอนโทรลเลอร และการนําไปประยุกตใชงานในการควบคุม
อุปกรณทั้ง อินพุทและเอาทพุท ตางๆได 

โปรแกรม แลปวิว คือ โปรแกรมที่สรางข้ึน เพื่อนํามาใชในดานการวัดและเครื่องมือวัด
สําหรับงานทางวิศวกรรมการเขียนโปรแกรม เปนแบบบล็อก  

โปรแกรมภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอรใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรก
เพื่อใชเปนภาษาสําหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ (Unix Opearating System) แทนภาษา 
แอสเซมบลี ซึ่งเปนภาษาระดับตํ่าที่สามารถกระทําในระบบฮารดแวรไดดวยความรวดเร็ว แตจุดออน
ของภาษาแอชเซมบลีก็คือความยุงยากในการโปรแกรม ความเปนเฉพาะตัว และความแตกตางกันไป
ในแตละเครื่อง เดนนิส ริตซี (Dennis Ritchie) จึงไดคิคนพัฒนาภาษาใหมน้ีข้ึนมาเมื่อประมาณ 
ตนป ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเดนของแตละภาษาระดับสูงผนวกเขากับภาษาระดับตํ่า 
เรียกซื่อวา ภาษาซ ี

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินวิจัย ผูทําการวิจัยไดออกแบบ เครื่องมือสําหรับการเก็บและรวบรวมขอมูล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน และการนําเสนองานวิจัยในงานประชุมตางๆ โดยอาศัยการบูรณา
การทักษะของ 4 สาขาวิชาไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร ซึ่งมี
กระบวนการดังน้ี 

การออกแบบเครื่องมือการสํารวจและคนหาปญหาการวิจัย 
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการพัฒนาเครื่องมือสํารวจคือ การคนหาปญหาแบบกระบวนการทาง

วิทยาศาตร 
1. นักศึกษารวมกันศึกษาโจทยปญหาทางฟสิกสและนําเสนอโจทยทีส่นใจตอที่ประชุมดังรูปที่ 2 
2. นักศึกษาเสนอแบบสํารวจ หรือ แบบสังเกตของการออกฝกสังเกตการสอนในโรงเรียน 

มัธยมศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของอุปกรณการทดลองทางฟสิกส 
3. ศึกษาเทคโนโลยีใหมๆที่เปนประโยชน การเขาถึงไดงาย 
4. สรุปการศึกษา 
แผนผังการดําเนินงานการออกแบบและเก็บขอมูลการรวบรวมปญหาการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การดําเนินการวิจัยการคนหาและรวบรวมปญหา 
 

การออกแบบเครื่องมือการลงมือแกไขปญหา 
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการพัฒนาเครื่องมือการแกปญหาคือ ทักษะทางการออกแบบการ

ทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถทําซ้ําได การออกแบบอุปกรณเพื่อชวยในการเก็บ
ขอมูลและชวยอํานวยความสะดวก การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการแกไขปญหา การสืบคน และ  
การประยุกตใชคณิตศาสตรสําหรับการอธิบายผล ดังภาพที่ 3 
 

- โจทยปญหาจาก
หนังสือเรียน 

- จากการสังเกตการ
สอนในโรงเรียน 

- เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการทํางาน 

จํานวนผลรวมของปญหาการวิจัย 

สรุปปญหาที่สนใจ 
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ขอบเขตดานสถานท่ีศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีศึกษา  
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ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

บอรดอารดูโน คือ บอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ใช AVR ขนาดเล็กเปนตัวประมวลผล  
เหมาะสําหรับการศึกษาเรียนรู ไมโครคอนโทรลเลอร และการนําไปประยุกตใชงานในการควบคุม
อุปกรณทั้ง อินพุทและเอาทพุท ตางๆได 

โปรแกรม แลปวิว คือ โปรแกรมที่สรางข้ึน เพื่อนํามาใชในดานการวัดและเครื่องมือวัด
สําหรับงานทางวิศวกรรมการเขียนโปรแกรม เปนแบบบล็อก  

โปรแกรมภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอรใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรก
เพื่อใชเปนภาษาสําหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ (Unix Opearating System) แทนภาษา 
แอสเซมบลี ซึ่งเปนภาษาระดับตํ่าที่สามารถกระทําในระบบฮารดแวรไดดวยความรวดเร็ว แตจุดออน
ของภาษาแอชเซมบลีก็คือความยุงยากในการโปรแกรม ความเปนเฉพาะตัว และความแตกตางกันไป
ในแตละเครื่อง เดนนิส ริตซี (Dennis Ritchie) จึงไดคิคนพัฒนาภาษาใหมน้ีข้ึนมาเมื่อประมาณ 
ตนป ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอาจุดเดนของแตละภาษาระดับสูงผนวกเขากับภาษาระดับตํ่า 
เรียกซื่อวา ภาษาซ ี

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. จัดลําดับความสําคัญของปญหา จากงายไปหายาก 
6. สํารวจองคความรูที่มีสําหรับการแกไขปญหารวมกัน 
7. ทําการแกไขปญหาในเรื่องที่ตัวเองถนัดและสนใจ 

 

แผนผังการดําเนินงานแกไขปญหาที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การดําเนินการวิจัยการแกไขปญหาที่สนใจ 
 

การออกแบบเครื่องมือสรุปผลการแกไขปญหา 
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการพัฒนาเครื่องมือการสรุปผลคือ ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อ 

การนําเสนออยางสรางสรรค ดังภาพที่ 4 
8. วิเคราะหผลการแกไขปญหาและปรับปรุงแกไข 
9. นําเสนอวิธีการในการประชุมตางๆ 

 

หัวขอของปญหาที่สนใจ 

เรียงลําดับของปญหาที่สามารถ
แกไขไดกอน 

1. 
2. 
3. 

แบงกลุมนักศึกษาตามความสนใจ
เพ่ือแกไขปญหา 

1. 
2. 
3. 

 

ออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณการ
ทดลอง หรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหา 

ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมอุปกรณของแตละกลุม 

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
และทําการปรับปรุงแกไข 
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แผนผังการดําเนินงานการวิเคราะหและการนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การดําเนินการวิจัยการวิเคราะหและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 

7. ผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการทดลองในภาพรวมที่เปนผลที่เกิดกับนักศึกษาและการประเมิน

จากผลงานหรือช้ินงานที่นักศึกษาไดออกมาจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
PH4903 โครงการวิจัยทางฟสิกส  

(Senior Project in Physics) มีอยูดวยกัน 3 หัวขอการทดลองดังน้ี 1. การบูรณาการกับ
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสดวยวิธีสะเต็มศึกษา เรื่อง การวัดความหนืด 2. งานวิจัยเพื่อการบูรณา
การกับการเรียนการสอนวิชาฟสิกสดวยวิธีสะเต็มศึกษา เรื่อง โมเมนตัมและการชน 3. การควบคุม
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาผานระบบไรสายบลูทูธดวยระบบปฏิบัติการ Android ดังภาพที่ 5  
ซึ่งทางผูวิจัยไดทําการรวบรวมและสรุปเปนทักษะของการศึกษาแบบ STEM ไวดังน้ี 

 

 

 
 

 

โครงการยอยที่ 1                   โครงการยอยที่ 2         โครงการยอยที่ 3 
ภาพท่ี 5 ชุดการทดลองทางฟสิกสที่ไดจากการบูราณาการการสอนแบบ STEM กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (S) 
 

พัฒนาและปรับปรุงแกไข 

องคความรูเดิม ใชเทคโนโลยี
ชวยแกปญหา 

องคความรูใหม ใชเทคโนโลยี
ชวยแกปญหา 

นําเสนองานวิจัยสูชุมชน 

บูรณาการวิชาการสูชุมชน 

นําเสนองานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาต ิ

การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
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5. จัดลําดับความสําคัญของปญหา จากงายไปหายาก 
6. สํารวจองคความรูที่มีสําหรับการแกไขปญหารวมกัน 
7. ทําการแกไขปญหาในเรื่องที่ตัวเองถนัดและสนใจ 

 

แผนผังการดําเนินงานแกไขปญหาที่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การดําเนินการวิจัยการแกไขปญหาที่สนใจ 
 

การออกแบบเครื่องมือสรุปผลการแกไขปญหา 
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการพัฒนาเครื่องมือการสรุปผลคือ ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อ 

การนําเสนออยางสรางสรรค ดังภาพที่ 4 
8. วิเคราะหผลการแกไขปญหาและปรับปรุงแกไข 
9. นําเสนอวิธีการในการประชุมตางๆ 

 

หัวขอของปญหาที่สนใจ 

เรียงลําดับของปญหาที่สามารถ
แกไขไดกอน 

1. 
2. 
3. 

แบงกลุมนักศึกษาตามความสนใจ
เพ่ือแกไขปญหา 

1. 
2. 
3. 

 

ออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณการ
ทดลอง หรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหา 

ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ควบคุมอุปกรณของแตละกลุม 

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
และทําการปรับปรุงแกไข 
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ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตรอยู 4 หัวขอดวยกันคือ การคนหา
ปญหา การต้ังสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง และการสรุปผลการทดลอง ซึ่ง กลุมนักศึกษาได
แสดงออกถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรครบตามที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจ ตัวอยางเชน มีการ
คนหาปญหาจากขอสอบ O-Net การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การต้ังสมติฐานที่อยูบนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน การออกแบบการทดลองที่สามารถทําซ้ําได และกระบวนการ
สรุปผลการทดลอง สอดคลองกับทฤษฎี เปนตน 

กระบวนการทางเทคโนโลยี (T) 
การประเมินกระบวนการทางเทคโนโลยีของผูทําการทดลองน้ัน มีอยู 4 หัวขอดวยกัน  

คือ ทกัษะทางดานการเขียนโปรแกรม ทักษะทางดานคอมพิวเตอรและอุปกรณเช่ือมตอ ทักษะดาน
การสืบคน และทักษะดานการเผยแพรผลงาน กลุมนักศึกษาที่ไดทําโครงงานฟสิกสไดแสดงออกถึง
ทักษะทางเทคโนโลยีครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ตามแบบประเมิน เชนมีการเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร 
แลปวิว ซี และการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนมือถือ การศึกษาการเช่ือมตอระหวางบอรดอารดูโนกับ
คอมพิวเตอร การใชเซ็นเซอรแสง การใชสวิตซทางไฟฟา มีการใชเครื่องมือในการสืบคนที่มีการอางอิง
และมีคุณภาพ สามารถใชโปรแกรมสําหรับทํารายงานและการทําโปสเตอรสําหรับนําเสนอในงาน
วิชาการได เปนตน 

กระบวนการทางวิศวกรรม (E) 
ในการศึกษากระบวนการทางวิศวกรรมน้ัน ทางผูวิจัยไดศึกษาอยูทั้งหมด 4 หัวขอหลัก

ดวยกัน คือ ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช
ความรูทางเทคโนโลยี การอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักศึกษาที่ไดทําวิจัย มีการใช
คอมพิวเตอรในการออกแบบสิ่งประดิษฐ การวัดคํานวณ การออกแบบโปรแกรมควบคุมที่สอดคลอง
กับอุปกรณที่ออกแบบ และเมื่อสรางเสร็จแลวอุปกรณน้ันสามารถชวยใหการดําเนินชีวิตมี 
ความสะดวกสบายย่ิงข้ึน 

กระบวนการทางคณิตศาสตร (M) 
ผลการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร ที่ทางผูวิจัยไดศึกษาอยูมีทั้งหมด  

4 หัวขอหลัก ไดแก ทักษะการสรางตัวแปรทางคณิตศาสตร ตรวจสอบความถูกตองและสมเหตุผล 
การสื่อความหมายและการนําเสนอที่เหมาะสม มีการเช่ือมโยงกับรายวิชาอื่น ซึ่งศักยภาพที่นักศึกษา
ไดแสดงออกมา เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตรน้ัน เห็นไดชัดเจน ต้ังแตการใชตัวแปรในการเขียน
โปรแกรม และการวิเคราะหผลที่ออกมาเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจไดงาย เปนตน 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
สําหรับจากผลการทดลองทีผู่ทาํการวิจัยไดสงัเกต ตรวจสอบ เกี่ยวกับช้ินงาน การทํางานของ

นักศึกษาแตละกลุมผูทําการการวิจัยไดเห็นการทํางานแบบมีระบบ มีแบบแผนของนักศึกษา มีการใช
เทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหา ซึ่งเมื่อรวมๆกันแลวเปรียบไดกับการบูรณาการการเรียน
การสอนแบบ STEM และเมื่อทําการเปรียบเทียบการเรียนรูแบบบูรณาการแบบ STEM ศึกษา  
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สงผลใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอบแบบ STEM สามารถ
สรางเยาวชนใหมีทักษะที่ประเทศชาติตองการในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู STEM กับทักษะในศตวรรษที่ 21 

 
ทักษะ STEM ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผูเรียนสามารถเรียนรูการสรางช้ินงานเพื่อ 
ตอยอดไปสูเชิงพาณิชย 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

ผูเรียนสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีในสําหรับ 
การคนควาและการสรางช้ินงาน 

ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ผูเรียนไดเรียนรูปญหาและวิธีการแกปญหา 
อยางมีแบบแผน สามารถประยุกตเขากับ 
การดําเนินชีวิตได 

ทักษะดานชีวิตและการทํางาน ในการดํารงชีวิต
และทํางาน 
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ตารางท่ี 2 นักศึกษาสามารถนําผลงานที่ไดศึกษาออกเผยแพร 
 

โครงการยอย 

ผลงานการนําเสนอ 
การนําเสนอระดับ

คณะ/
มหาวิทยาลัย 

การนําเสนอ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

การตีพิมพผลงาน
ในวรสารทาง

วิชาการ 

การบูรณาการ
โครงงานวิจัยสู

ชุมชน 
โครงการยอยที่ 1  
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาฟสิกสดวยวิธีสะ
เต็มศึกษา เรื่อง การวัด 
ความหนืด 

เขารวมนําเสนอ
แบบโปสเตอร  
การประชุมงาน 
TSC ครั้งที่ 2 
ระหวางวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2560 

- - 

โครงการวิทย 360 
เฟส 1 

โครงการยอยที่ 2 งานวิจัย 
เพื่อการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนวิชาฟสิกส 
ดวยวิธีสะเต็มศึกษา เรื่อง  
โมเมนตัมและการชน 
 

เขารวมนําเสนอ
แบบโปสเตอร  
การประชุมงาน 
TSC ครั้งที่ 2 
ระหวางวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2560 

เขารวมนําเสนอ
แบบโปสเตอร  
การประชุมงาน 
SPC 2017 
ระหวางวันที่  
23-26 พฤษภาคม 
2560 

อยูในชวงการแกไข
จากผูทรงของวร
สาร IOP 

โครงการวิทย 360 
เฟส 1 

โครงการยอยที่ 3 การควบคุม
การทํางานของเครื่องใชไฟฟา
ผานระบบไรสายบลูทูธดวย
ระบบปฏิบัติการ Android 
 

เขารวมนําเสนอ
แบบโปสเตอร  
การประชุมงาน
นําเสนอผลงาน
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มรชร. 
ครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 15-16 
มีนาคม 2560 

- - 

โครงการวิทย 360 
เฟส 2 
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ภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ไดเผยแพรสูภายนอก 
 การเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา สามารถเกิดนวัตกรรมและองคความรู ที่นําไปสู

ความกาวหนาทางวิชาการ ทั้งการตีพิมพเผยแพรในงานประชุมฟสิกสระดับนานาชาติ การบูรณาการ
งานวิจัยสูโครงการวิทย 360  
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กิจไพบลูย ขีวพันธศรี. การสรางระบบอัตโนมัติดวย Lab VIEW รวมกับระบบ Data Acquisition 
และ Machine Vision สําหรับผูเริ่มตน.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2557. 

เจริญ เพชรมุณี. เรียนลัด Lab VIEW Software for Measurement and Automation.  
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กระบวนการเรียนรูการผลิตและพฒันาผลติภณัฑทีส่อดคลองกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการจัดการนวัตกรรมสําหรบัธุรกิจขนาดยอม “กรณศีกึษาธุรกิจขนาดยอม

ภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ด ีดนิเดิม จังหวัดนครสวรรค” 
 

ปชฌา ตรีมงคล1 นวพร สังวร2 ณัฐกฤตา รักใหม3 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากระบวนการเรียนรูการผลติและพฒันาผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาแนวทางในการจัดการนวัตกรรมสําหรับ
ธุรกิจขนาดยอม “กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัด
นครสวรรค” โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิจัย
เอกสาร การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิง
คุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก คือ เจาของธุรกิจขนาดยอม จํานวน 3 คน  

ผลการวิจัยพบวา  
1) กระบวนการเรียนรูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษา “กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัด
นครสวรรค” มี 5 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรูที่ 1 การรับรูปญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับ 
การเผาตอซังและฟางขาวรวมทั้งการใชสารเคมี จึงคนหาแนวทางในการแกไขปญหาซึ่งเปน
กระบวนการเรียนรูที ่2 การหาแนวทางแกไขปญหา โดยการศึกษาหาความรูในการสรางเอ็นไซมสลาย
ฟางและหญาในกระบวนการเรยีนรูที ่3 การเรียนรู จากน้ันจึงไดดําเนินการผลิตเอ็นไซมสลายฟางและ
หญา ในกระบวนเรียนรูที่ 4 การลงมือปฏิบัติ ซึ่งผลิตภัณฑที่ผลิตเปนการรักษาสิง่แวดลอมและชวยลด
ตนทุน ในขณะที่ดําเนินการผลิตน้ันมีดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาจนประสบความสําเร็จ  
ในกระบวนการเรียนรูที่ 5 ซึ่งถือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยกระบวนการเรียนรูทั้ง 5 กระบวนการ
ดังกลาวน้ันสอดคลองกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง คือ เปนการผลิตพอประมาณอยูใน
ระดับสมดุลและสามารถพึ่งตัวเองไดโดยการผลิตเองมีการตัดสินใจบนหลักของเหตุผลโดยคํานึงถึง 
ผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการผลิตน้ันอยางรอบคอบ และมีภูมิคุมกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการผลิตและความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต และสอดคลองกับเงื่อนไข
สําคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู มีความรูเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชเปน
ประโยชนในการตัดสินใจที่ ถูกตอง ในสวนของเงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความอดทนพากเพียร 
ใชสติปญญาในการผลิตการทดสอบผลติภัณฑจนประสบความสําเร็จ 2) แนวทางการจัดการนวัตกรรม
สําหรับธุรกิจขนาดยอม กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัด
นครสวรรค” มี 4 แนวทาง คือ 1. แนวทางความรวมมือหรือสนับสนุนกับหนวยงานภายนอกใน
ลักษณะนวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) เชน หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ นักวิจัย
มหาวิทยาลัย รวมกันพัฒนานวัตกรรมและรบัการสนับสนุนจากกลไกการคุมครองทรพัยสนิทางปญญา 
2. แนวทางการจัดการนวัตกรรมใหมีความย่ังยืนควรเปนนวัตกรรมที่ไมมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว 
แตตองสรางสมดุลระหวางผลกําไรกับผลประโยชนของบุคลากรและสังคมดวย 3. แนวทางการจัดการ
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The learning process of producing and developing products  
that conform to Sufficiency Economy Philosophy Go for innovation 
management for small businesses. "Case study of small businesses  
under the brand name D.D Dinderm of Nakhon Sawan province" 
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Abstract  

This research aims to: 1) study the learning process of production and 
product development in accordance with Sufficiency Economy Philosophy and  
2) study guidelines for innovation management for small businesses according to 
Sufficiency Economy Philosophy. "A Case Study of Small Business under the brand 
name of D.D Dinderm of Nakhon Sawan Province", using qualitative research 
methodology. Use qualitative method by document research. Participatory 
observation, In-depth interview And Focus group discussion To obtain qualitative 
data The main informants are 3 small business owners.  

The research findings were as follows: 1) Learning process of production and 
product development in accordance with sufficiency economy philosophy case 
study "Case study of small businesses under the brand name D.D dindern of Nakhon 
Sawan province". Perception of farmers' problems regarding stubble burping and rice 
straw as well as chemical use. Find the solution to the problem, which is process 2. 
Finding a solution.By studying the knowledge of straw and straw enzyme degradation 
in the third process, we then proceeded to produce the straw and straw enzyme in 
step 4. The product that is produced is environmentally friendly and reduces costs. 
At the time of production, improvements were made to the process successfully. 
5th, which is considered a product development. The five learning processes are in 
line with Sufficiency Economy Philosophy, which is a balanced production and can 
be self-sufficient. Make a decision on the basis of the reason, taking into account the 
expected results from the production carefully. And it is immune to changes in the 
manufacturing process and the possibility of future product development. And in 
accordance with two important conditions: knowledge conditions. Have knowledge 
of production and product development for the right decision making. In terms of 
moral conditions, there is patience. Use intelligence to produce successful product 
testing. 2) Innovation management guidelines for small businesses. The case study of 
small businesses under the brand name of D.D Dinderm of Nakhon Sawan province. 
"There are four approaches: 1. Collaborative approach or support to external 
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มุงเนนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม 
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1. บทนํา  
ตามวิถีทางของความทนัสมัย ใหทุกคนมีชีวิตตามที่ตองการไปสูความเปนคนทันสมัย ดังน้ัน

ทุกคนจึงตกอยูภายในกระแสโลกาภิวัตนตามระบอบทุนนิยมเปนประการหลัก ดังจะเห็นไดจาก
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 -10 ไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเปนหลักเพียง
ดานเดียว ในขณะที่ปญหาของความทันสมัยทําใหทุกคนตองแขงขัน และใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ฟุมเฟอย ทําใหเกิดปญหาของสังคม เกิดความแตกแยก การอพยพยายถ่ิน การหยารางและความอยู
เย็นเปนสุขที่มีมาแตวิถีด้ังเดิมถูกลดทอนลง เพียงมุงเนนใหความสําคัญกับเงนิตราเปนสรณะ ทุกสิ่งทุก
อยางในชีวิตผูกติดกับเงินตรา ทําใหคนในสังคมขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรมและขาดธรรมาภิบาล 
ไปทุกสวน ผูคนตางใหความนับถือกับคนมีเงินมากกวาคนมีความรู (นรินทร สังขรักษา, 2550) 

ดวยขอเท็จจริงที่วา โลกาภิวัตนน้ัน กอใหเกิดผลกระทบไดทั้งในแงดีและในแงราย คือ มิได
ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาในแงเดียว แตในอีกแงหน่ึงยังทําใหเกิดความเสื่อมถอยตกตํ่าทั้งทาง 
ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรรมจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง และ
จากการสังเคราะหจุดหมายในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร จุดหมายสวนหน่ึงใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่วา “เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน” กับ “เพื่อใหพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง” น้ัน หากพินิจพิจารณาใหถองแท จะพบความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน 
โดยในสวนแรกเปนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับปจจัยภายในเพื่อใหทันและเขากับสิ่งภายนอก ในสวนที่
สองเปนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับปจจัยภายนอกเพื่อปองกันไมใหสิ่งภายในไดรับความกระทบ 
กระเทือนเสียหาย จุดหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ตามการสังเคราะหในปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงประกอบดวย ความสมดุล การพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และการกาวทันตอโลกยุค
โลกาภิวัตน (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2550) 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง 
จึงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอ สมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตอง
อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสรมิสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทกุระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ
ความ รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนชุดความคิดหน่ึงที่มีความหมายครอบคลุมที่กวางสามารถเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ เพื่อการสรางชีวิตที่มีความสุขโดยต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของความพอดีหรือทางสายกลาง ที่จะนําไปสูความมั่นคงและย่ังยืนซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดในทุก
ระดับต้ังแตระดับครอบครัว องคกร ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศตลอดจนปรับใชเปนกลยุทธในการ
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พัฒนาประเทศของทุกภาคสวน ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริการ การเงิน และ 
การธนาคาร เพื่อใหเทาทันและพรอมที่จะรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนของกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก (เกรียงศักด์ิ ซื่อเลื่อม, 2550) และในสวนของผลิตภัณฑ 
กระบวนการจัดการใหมที่คิดคน และพัฒนาจากองคความรูและประสบการณของชุมชนเพื่อแกปญหา 
การประกอบอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเสริมสรางสุขภาวะอยางเปนระบบตาม 
ภูมิสังคมของชุมชน กอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน  
อาจเรียกวาเปนนวัตกรรมภูมิปญญาทองถ่ินเศรษฐกิจพอเพียง  

สําหรับการจัดการนวัตกรรมในปจจุบันเปนเรื่องของ “ทักษะ” ซึ่งหมายถึง ตองเรียนรูดวย
ตนเอง ดวยการทดลอง ดวยการลงมือทําเอง เมื่อผิดพลาดหรือสําเร็จก็แลวแตจะตองนําบทเรียน
เหลาน้ัน กลับมาเปนประสบการณในการทํานวัตกรรมครั้งใหมตอไป ดังน้ันนวัตกรรมจึงทําใหเกิด
แขนงวิชาใหม 2 สาขา คือ การจัดการความรู (Knowledge Management) และองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) นวัตกรรมเปนเรื่องของการปฏิบัติ เมื่อมีการลงมือทํา ก็จะเกิด
ความรูใหมข้ึน หมุนไปเรื่อยๆ ดังน้ัน หากองคกรธุรกิจไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือ
ขนาดยอมก็ตาม มีการจัดการนวัตกรรมไดดี ก็เทากับองคกรน้ันจัดการความรูไดดี และองคกรน้ันกจ็ะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูดวย นวัตกรรมจึงเปนทั้งเหตุ (cause) เปนทั้งผล (effect) และยังเปน
กระบวนการ (process) ที่ตองการการบรหิารจัดการ (manage) อีกดวย (ปรีดา ยังสุขสถาพร, 2558)  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมพบวามีความเช่ือมโยงกับกระบวนการเรียนรูหรือ
การจัดการความรูเพื่อนําสูองคกรแหงการเรียนรู เน่ืองจากเปนเรื่องของทักษะที่ตองเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณและเปนบทเรียนในการสรางนวัตกรรมใหมตอไป สําหรับองคกรธุรกิจ
ขนาดใหญในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดการจัดการนวัตกรรมมาใชในองคกรอยางกวางขวาง หากแต
องคกรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอมยังมีการจัดการนวัตกรรมไมมากนักซึ่งอาจเกิดจากการขาด
เงินทุนหรือการสนับสนุนและการรบัรองจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงนวัตกรรมภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เปนผลิตภัณฑ กระบวนการจัดการใหมทีคิ่ดคน และพัฒนาจากองคความรูและประสบการณ
ของชุมชนเพื่อแกปญหาการประกอบอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององคกรธุรกิจขนาดยอม
หรือของชุมชน ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงมุงวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อกาวไปสูการจัดการนวัตกรรมที่มุงเนนสําหรับองคกรธุรกิจขนาดยอม โดยเริ่มจาก
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมที่ผลิตและจําหนายจุลินทรียสลายฟางและหญา ภายใตเครื่องหมายการคา
ช่ือ ดี.ดี ดินเดิม ในจังหวัดนครสวรรค ที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเปนวิทยากรที่โครงการยกระดับธุรกิจ SMEs 
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ที่จังหวัดนครสวรรคทําใหทราบถึงปญหาเบื้องตนขององคกรธุรกิจ
ขนาดยอมดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อใหทราบถึงปญหาในเชิงลึกของการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑขององคกรธุรกิจขนาดยอมน้ีที่ไดทําการศึกษาคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑมามากกวา  
20 ป อีกทั้งเปนการวิจัยตอยอดนําไปสูการจัดการนวัตกรรมเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตอไปดวย 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จงัหวัดนครสวรรค”  
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอม “กรณีศึกษาธุรกิจขนาด

ยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัดนครสวรรค” 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู 

ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการนวัตกรรมสําหรับองคกรธุรกิจขนาด
ยอม เพื่อใชเปนแนวทางในการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม  
กับผูใหขอมูลหลัก คือ เจาของธุรกิจขนาดยอม ที่เปนกรณีศึกษา (Case Study) เฉพาะราย 1 แหง 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คน ซึ่งจดทะเบียนพาณิชยในช่ือ 
“เกษตรปลอดภัย (ศูนยซุปเปอรแมนนครสวรรค)” ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายจุลินทรียเอ็นไซมสลาย
ฟาง ภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม ในจังหวัดนครสวรรค โดยมีเน้ือหาในสวนของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมองคประกอบของความพอเพียง คือ ความพอประมาณความมี
เหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไข คือ ความรอบรู และการมีคุณธรรม ซึ่งเรียกวา 
สามหวง สองเงื่อนไข และแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอมในสวนของธุรกิจ
ขนาดยอมที่เปนกรณีศึกษาน้ี และสําหรับธุรกิจขนาดยอมอื่นที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจและบริบทที่
ใกลเคียงกันเทาน้ัน 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
1. กระบวนการเรียนรู (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ การวิเคราะห การแกปญหา โดยอาศัย
ทักษะและประสบการณ 

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการดํารง
อยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน โดยความพอเพียงน้ี 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆมา
ใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหมี
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปญญา เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมไดเปนอยางดี  

3. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการซึ่งถึง
พรอมดวยวิธีการที่สนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาความคิดที่เปนนวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร
ธุรกิจ เพื่อใหความรูแกบุคลากรและองคกรเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Shui-Yee Wong eal., 
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2007) ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดการนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในองคกรธุรกิจขนาดยอมเฉพาะ
กรณีศึกษาสําหรับงานวิจัยน้ีเทาน้ัน 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
   การวิเคราะหขอมูล    การสังเคราะหขอมูล  ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บขอมูลคุณภาพ 

เชิงคุณภาพโดยการการรวบรวมขอมูลเอกสาร (documentary search) สังเกตแบบมีสวนรวม 
(participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview-IDI) และการสนทนากลุม 
(focus group discussion-FGD) (ชาย โพธิสิตา, 2550) โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เอกสารที่เกี่ยวของ ทาํการสังเกตแบบมีสวนรวม สัมภาษณเชิงลึกกับเจาของธุรกิจขนาดยอม ที่เปน
กรณีศึกษา (Case Study) เฉพาะราย 1 แหง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 3 คน คือ คุณธรรมนูญ ปนวัฒนะ คุณอาภัสสร ปนวัฒนะ และคุณชอทิพย ปนวัฒนะ รวมทั้ง
ดําเนินการสนทนากลุม เครื่องมือที่ใชเปนแบบสังเกตแบบมีสวนรวม แนวทางการสัมภาษณเชิงลึก 
รางการสนทนากลุม การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและคณะผูวิจัย  

การวิเคราะหขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ  
1. การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ทําการวิเคราะหขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับ

การวิจัย และขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกระบวนการเรียนรู 
2. การวิเคราะหขอมูล แบบสรางขอสรุป และทําการสังเคราะหเปนขอมูลเชิงบรรยาย 

(Descriptive) ซึ่งไดจากการสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึกจากการสนทนากลุม 
การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล ใชเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (Denzin, 

1970) โดยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝายเพื่อนํามายืนยันความถูกตองของ
ขอมูล และใชวิธีการเก็บขอมูลในรูปแบบที่ตางกัน คือ การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกต 

กระบวนการเรียนรูการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑที่
สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ธุรกิจขนาดยอม ภายใต
เครื่องหมายการคาช่ือ  
ดี.ดี ดินเดิม  
 

การวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) 
- จากเอกสารที่เกี่ยวของกบัการวิจัย  
- จากขอมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณกระบวนการเรียนรู 

การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรปุ 
จากการสังเกต การสัมภาษณ และ
การจดบันทึกจากการสนทนากลุม 

การสังเคราะหเปนขอมูล 
เชิงบรรยาย (Descriptive)  
กระบวนการเรียนรูการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑที ่
สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสังเคราะหเปนขอมูล 
เชิงบรรยาย (Descriptive) 
แนวทางการจดัการ
นวัตกรรมสําหรับธุรกิจ
ขนาดยอม 
 

แนวทางการจัดการ
นวัตกรรมสําหรบัธุรกิจ
ขนาดยอม ภายใต
เครื่องหมายการคาชื่อ  
ดี.ดี ดินเดิม จังหวัด
นครสวรรค 
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7. ผลการวิจัย 
7.1 จากการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลสัมภาษณ 

เชิงลึก และผลการสนทนา โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากขอมูลเอกสารที่
เกี่ยวของกับการวิจัย และขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกระบวนการเรียนรู และวิเคราะหขอมูล 
แบบสรางขอสรุป จากการสังเกต การสัมภาษณ และการจดบันทึกจากการสนทนากลุม และทําการ
สังเคราะหเปนขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) พบกระบวนการเรียนรู ได 5 กระบวนการ คือ 
กระบวนการเรียนรูที ่1 การรับรูปญหา (Problem Recognition) ผูใหขอมูลหลักเปนชาวนครสวรรค
โดยกําเนิด สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขายสินคาเกษตรมาต้ังแตป 2538  
จึงมีโอกาสไดรวมประชุมใหความรูแกเกษตรกรรวมกับเจาหนาที่เกษตรจงัหวัดนครสวรรค และจงัหวัด
อุทัยธานี พนักงานสหกรณการเกษตร และ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณในจังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดพิจิตร ตลอดจนใหความรูแกกลุมเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร ถึงเรื่องการ
ปลูกพืชแบบลดตนทุนและแบบปลอดสารพิษ จึงไดทราบถึงปญหาของชาวนาและเกษตรกร คือ มฟีาง
ตกคางเกินกําลังที่จะกําจัดหรือใชประโยชนทันการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกครั้งตอไป และปญหา
วัชพืชที่ทําใหผลผลิตตํ่าลง ซึ่งปญหาหลัก 2 ประการน้ีเปนภาระของชาวนาทั่วประเทศ และทางออก
ที่ใชกันคือใชสารเคมีซึ่งมีราคาแพงและมีสารพิษตกคาง หรือใชวิธีเผาฟางซึ่งเปนการทําลายแรธาตุใน
ดินเมื่อดินเสื่อมสภาพปลูกพืชไมไดผล หรือผลผลิตนอย เกษตรกรสวนใหญจะหันไปพึ่งปุยเคมี เมื่อใช
ปุยเคมีก็ย่ิงทําใหจุลินทรียสิ่งมีชีวิตในดินหายไปมากย่ิงข้ึน นับวันก็ย่ิงตองใชปุยเคมีมากข้ึน เพื่อใหได
ผลผลิตเทาเดิม วังวนปญหาน้ีก็เปนผลกระทบที่เช่ือมโยงตอเน่ืองกันเปนลูกโซ ในป 2540 ผูใหขอมูล
หลักจึงไดพยายามผลิตสารสลายฟางจากจุลินทรียแตไมประสบความสําเร็จ เพราะจุลินทรียเมื่อโดน
ความรอน โดนแสงแดด โดนสารพิษก็ถูกทําลาย เปนผลใหฟางไมยอยสลาย ทําใหไมทันฤดูกาล
เพาะปลูกของเกษตรกรจึงไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกรทําใหผูใหขอมูลหลักตระหนักและรับรูถึง
ปญหาดังกลาว 

จากความตระหนักและรับรูในปญหาที่เกิดข้ึนแลว ผูใหขอมูลหลักจึงไดหาแนวทางในการ
แกไขปญหา ในกระบวนการเรียนรูที่ 2 การหาแนวทางแกไขปญหา (Explore Alternative) โดยเริ่ม
การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา ซึ่งแยกเปนแนวทางการปญหาตามประเด็นปญหา
หลัก คือ แนวทางการแกไขปญหาดินเสื่อมคุณภาพจากการเผาฟาง และแนวทางการไขปญหาที่เกิด
จากตนทุนการผลิตสูงจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและการใชปุยเคมีเพื่อแกปญหาดินเสื่อมสภาพ 
แลวจึงทําการวางแผนในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน โดยเริ่มจากการทําความเขาใจกับปญหาเพื่อ
คาดคะเนวาจะใชวิธีการใดในการแกปญหาเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ  

การที่ผูใหขอมูลหลักไดทราบแนวทางในการแกปญหาแลว คือ ทราบถึงเหตุและปจจยัที่ทําให
เกิดปญหา จึงทําการศึกษาหาความรูในแนวทางแกไขปญหาเหลาน้ันจึงเกิดกระบวนการเรียนรูที่ 3 
การเรียนรู (Learning) เชน การเรียนรูวิธีการผลิตสารสารสลายฟางและวัชพืชแบบปลอดภัยและ
ตนทุนตํ่า ดวยการเริ่มศึกษาแปลจากหนังสือตางประเทศ และหนังสือ “การผลิตเอนไซม” ของ  
ดร.รสสุคนธ พุมพันธวงศ และ ดร.พัชรา วีระกะลัส “การผลิตจุลินทรีย” ของ ดร.สุวิมล กีรติพิบูลย 
“ธาตุอาหารพืช” ของ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา และมีการศึกษาจากหนังสือตางประเทศ รวมทั้ง
การศึกษาดูงานจากศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงและแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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รัชกาลที่ 9 และการศึกษาเรียนรูเพิ่มจากเพื่อนอีกดวยจนเกิดการเรียนรูจากการลองผิดลองถูก  
จนเกิดทักษะและเรียนรูจากพื้นฐานความรูเดิม และเติมความรูใหมโดยการปฏิบัติ จนประสบ
ความสําเร็จ นําไปสูกระบวนการที่ 4 การลงมือปฏิบัติ (Implement) คือ เมื่อผูใหขอมูลหลักไดทํา
การเรียนรูเพื่อแกปญหาแลวจึงดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดตามแนวทางการแกไขปญหา
จากสิ่งที่ไดเรียนรูมาโดยการลงมือปฏิบัติดวยการนําวัตถุดิบในทองถ่ินซึ่งปลูกเองแบบปลอดสารพิษ 
และรับซื้อภายในจังหวัด เชน กลวย มะละกอ นํามาหมักตามกรรมวิธีธรรมชาติ โดยใชจุลินทรีย
ทองถ่ินและตางประเทศ หลังจากน้ันนํามาทดสอบ ทดลองในแปลงของเกษตรกรจรงิ จดบันทึกตัวเลข
ผลการใชผลิตภัณฑในอัตราที่ตางกัน จนไดอัตราการใชที่แนนอน ระยะเวลา ราคาตอไร และเทคนิค
ตางๆในการผลิต จนเปนผลสําเร็จเปนผลิตภัณฑพรอมใชสมบูรณในการใชยอยสลายตอซัง ฟางขาว 
และไดปรับปรุงใหยอยสลายไดเร็วข้ึน ภายใน 5 วัน และยังชวยลดปริมาณขาวดีดลงในฤดูกาลแรกถึง 
80% เกษตรกรสามารถนํา ไปใชไดในสภาวะอากาศที่รอนของบานเราโดยที่ไมตองกลัววาเช้ือตาย 
ปจจุบันสามารถผลิต ผลิตภัณฑขนาด 1 ลิตร ไดวันละ 500 ลิตร และมีผลิตภัณฑพรอมจําหนาย 
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 5 ลิตร 10 ลิตร และ 20 ลิตร 

สําหรับกระบวนการสุดทายคือ กระบวนการเรียนรูที่ 5 การปรับปรุงแกไข (Improvement) 
ในการลงมือปฏิบัติของผูใหขอมูลหลักในบางครั้งพบวาในระยะเริ่มตนน้ันเกิดปญหาในลักษณะที่การ
ทดสอบหรือการทดลองไมไดผลตามทีต่องการ ดังน้ันจึงมีการปรบัปรุงแกไขกระบวนผลิตที่อาจเปนตัว
แปรหรือปจจัยที่สงผลใหผลการทดสอบหรือทดลองไมประสบความสําเร็จ ซึ่งตองแกไขโดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ หรือระยะเวลาหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในข้ันตอนน้ี
ผูใหขอมูลหลักตองอาศัยความอดทน ความต้ังใจ มุงมั่น และไมยอทอ เน่ืองจากผูใหขอมูลหลักเห็นวา
หากการผลิตน้ีประสบความสําเร็จจะเกิดผลดีตอผูใชที่เปนเกษตรกรในระยะยาวรวมทั้งเกิดรายได
ในทางธุรกิจของตนเองดวย จึงตองมีความอดทนและพยายาม 

นอกจากน้ีธุรกิจขนาดยอมแหงน้ีมกีารจางแรงงานทองถ่ินภายในชุมชน และยังมีการถายทอด
ความรูใหคนในชุมชนบานสระงาม ตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค รวมทั้ง
กิจกรรมเพ่ือสังคมในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ดวยการบริจาค ดี.ดี ดินเดิม  
ไปชวยบําบัดนํ้าเนาเสีย ซึ่งถือเปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานมาใช มีบทเรียน
จากในอดีตและบทเรียนในปจจุบันในระดับบุคคล ครอบครัว มีความรับผิดชอบตอผูรวมงาน 
(แรงงาน) ตอลูกคา ตอชุมชน ตอสังคม และตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

จากผลการสังเคราะหเปนขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) พบวากระบวนการเรียนรูการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 5 กระบวนการดังกลาวขางตนน้ันมีความสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยเปนไปตาม
หลักการสําคัญที่เรียนวา 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงความสอดคลองของกระบวนการเรียนรูกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม 

  
กระบวนการเรียนรู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอง 
กระบวนการเรียนรูที่ 1 การรบัรูปญหา 
(Problem Recognition) 

ความมีเหตุผล โดยการรบัรูถึงสาเหตุของปญหาการเผา
ฟางขาวซึ่งทําใหดินเสียและคํานึงถึงผลทีเ่กิดข้ึนตอ
เกษตรกรคือผลผลิตตํ่า 

กระบวนการเรียนรูที่ 2 การหาแนว
ทางแกไขปญหา  
(Explore Alternative) 

ความพอประมาณโดยการหาแนวทางแกไขวาตองมี
นวัตกรรมที่สลายฟางขาวแบบลดตนทุนดวยการผลิต
เองแตพอประมาณกอน 

กระบวนการเรียนรูที่ 3 การเรียนรู 
(Learning) 

เงื่อนไขความรูโดยการหาความรูเกี่ยวกบัเอ็นไซนที่
สามารถสลายฟางขาวไดอยางปลอดภัยและลดตนทุน
เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 

กระบวนการเรียนรูที่ 4 การลงมือ
ปฏิบัติ (Implement) 

เงื่อนไขคุณธรรมโดยมีความอดทนพากเพยีรใช
สติปญญาในการผลิตและพฒันาโดยการทดสอบ
ผลิตภัณฑจนประสบความสําเรจ็ 

กระบวนการเรียนรูที่ 5 การปรับปรงุ
แกไข (Improvement) 

ความมีภูมิคุมกันโดยการปรบัปรุงแกไขในกระบวนการ
ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงความเปนไป
ไดในอนาคตที่ย่ังยืน 

 
จากตารางที่ 1 พบวากรณีศึกษากรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ  

ดี.ดี ดินเดิม มีกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑที่ความสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการสําคัญที่เรียนวา 3 หวง 2 เงื่อนไข ไดแก 1) ความพอประมาณ 
เปนการผลิตพอประมาณอยูในระดับสมดุลและสามารถพึ่งตัวเองไดโดยการผลิตเอง 2) ความมีเหตุผล 
มีการตัดสินใจบนหลักของเหตุผลโดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการผลิตน้ันอยางรอบคอบ  
3) การมีภูมิคุมกัน คือ มีภูมิคุมกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและความเปนไปไดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต และสอดคลองกับ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู มีการศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสินใจที่ถูกตอง ในสวนของ
เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความอดทนพากเพียร ใชสติปญญาในการผลิตการทดสอบผลิตภัณฑจน
ประสบความสําเรจ็ ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติตามแนวทางวิถีแหงความพอเพียง และผลของการปฏิบติั
ที่ดีของธุรกิจขนาดยอมในลักษณะธุรกิจครอบครัวน้ีจะสามารถเลี้ยงตัวเองได  

7.2 ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอม  
จากการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ผลการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลสัมภาษณเชิงลึก 

และผลการสนทนา โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การวิจัย และขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกระบวนการเรียนรู และวิเคราะหขอมูล แบบสราง
ขอสรุป จากการสังเกต การสัมภาษณ และการจดบันทึกจากการสนทนากลุม และทําการสังเคราะห
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เปนขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) พบวาจุดเริ่มตนของนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอมแหงน้ี คือ 
ผูใหขอมูลหลักไดมีโอกาสไปใชชีวิตในรัฐแคลิฟลอเนียร ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหเห็นกรรมวิธีของ
เกษตรกรในการยอยสลายฟางและตอขาวโดยใชเครื่องสับและนํามูลสัตวมาใสในแปลงนาเพื่อใหเกิด
เอ็นไซมจากจุลินทรียในการยอยสลายฟางและตอขาวทําใหดินมีแรธาตุสําคัญเพิ่มข้ึนสงผลใหการ
เพาะปลูกขาวเจริญเติบโตไดดี จากกรรมวิธีดังกลาวผูใหขอมลูหลักจึงเกิดแนวคิดที่จะนําไปใชกับแปลง
ขาวในประเทศไทย เขาจึงทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับจุลินทรียและเอ็นไซมจากหนังสือตางประเทศ 
เพื่อนําไปสรางและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเกษตรกรไทยเพื่อลดการเผาฟางและสารเคมีซึ่งเปนการ
ลดตนทุนของเกษตรกรโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมจากสารเคมี ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑและเผยแพร
ผลิตภัณฑตามลําดับดังน้ี 

หลังจากกลับประเทศไทยในป 2540 ไดพยายามผลิตสารสลายฟางจากจุลินทรียที่มีขายตาม
ทองตลาดแตไมประสบความสําเร็จ เพราะจุลินทรียเมื่อโดนความรอน โดนแสงแดด โดนสารพิษก็ถูก
ทําลาย เปนผลใหฟางตอซังไมยอยสลาย ทําใหไมทันฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ทําให 
การเผยแพรมีอุปสรรค ไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกร จึงไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยการนําผลไม
ตางๆ หลายชนิดมาหมัก หลายระยะเวลา คัดแยกดูผลความแตกตางในการยอยสลาย ใชจุลินทรีย
ทองถ่ินและตางประเทศผสมในการหมัก ทดลองและทดสอบอยูประมาณ1 ป ก็สําเร็จเปนผลิตภัณฑ
พรอมใช สามารถยอยสลายฟางได 15 วัน 10 วัน 7 วัน จนถึงขณะน้ี สามารถยอยสลายไดใน 5 วัน 
และสามารถทําเทือกไดโดยไมตองไถก็หวานเมล็ดพันธุขาวไดเลย ผลที่ไดตามมาจากการยอยสลาย
ฟางขาวทําใหดินนุมฟูข้ึน ทําใหในผืนนามีสิ่งมีชีวิตไดตามธรรมชาติ เชน ไสเดือน กุง หอย ปู ปลา 
ดวยตนทุนเพียง 50 บาทตอไร จึงนาเช่ือวา ดี.ดี.ดินเดิม สลายสารพิษไดในระดับที่นาพอใจ และ
ปจจุบันพบวายังชวยพี่นองเกษตรกรยอยสลายขาวดีด ใบผักชีฝรั่ง เพื่อแกปญหารากเนาในผักชี 

ป พ.ศ. 2542 จัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรังรวมกับเกษตรอําเภอ ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค โดยแปลงขาวของนายอยู กมุทชาติ ซึ่งเปนเกษตรกรที่ใชผลิตภัณฑของ ดี.ดี ดินเดิม ในพื้
ที่นา 26 ไร เก็บเกี่ยวผลผลิตได 169 ถัง/ไร ลงทุนไรละ 1,647.- บาท เปนการทํานาแบบลดตนทุน 
ปลอดสารพิษ  

ป พ.ศ. 2543 จดทะเบียนพาณิชยและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ป พ.ศ. 2546  ไดรับเชิญจากสํานักงาน ธกส. จังหวัดพิจิตร ในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ใหความรูกับเกษตรกร สมาชิกทุกกลุม รวม 4,000 ราย ในเขตพื้นที่ จังหวัดพิจิตร 
ป พ.ศ. 2547 รายการคนสูชีวิต จาก ททบ.5 บันทึกเทปออกอากาศ 7 ตอน ต้ังช่ือวา  

“หมอขาว” 
ป พ.ศ. 2556  หนังสือพิมพเดลินิวส คอลัมนฟากวาง อ.วีระพันธ โตมีบุญ มาสัมภาษณ และ

ตีพิมพในหนังสือพิมพ ฉบับวันอาทิตยที่ 23 มิ.ย. 2556 
ป พ.ศ. 2557 ไดรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปออกบูธที่งาน Thailand Industry 

Expo 72 ปกระทรวงอุตสาหกรรม 
ป พ.ศ. 2558 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ ในประเภท วิชาการ 

และเปนผูประกอบการ OTOP รวมทั้งเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดนครสวรรค 
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ภาพท่ี 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ดี.ดี ดินเดิม ในป พ.ศ. 2540 
 
 
 ป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2547  ป พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ดี.ดี ดินเดิม ในป พ.ศ. 2541-2554 
 
 
ดี.ดี ดินเดิม ขนาด 1 ลิตร และ 5 ลิตร ดี.ดี ดินเดิม ขนาด 10 ลิตร และ 20 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ดี.ดี ดินเดิม ในป พ.ศ. 2541-2554 

 
การคิดคนนวัตกรรมภายใตเครื่องหมายการคา ดี.ดี ดินเดิม พบปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ

ยอดจําหนายที่ไมมากนักเน่ืองจากพฤติกรรมของเกษตรกร มักเช่ือสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ  
เช่ือตัวแทนขายที่ไปพบตามบาน เกษตรกรจําเปนตองใชสินคาเคมีตามที่รานคาสหกรณ ธกส. ใหใช
เพราะชาวนาขาดทุนทรัพย ในสวนของดี.ดี. ดินเดิม เผยแพรไดชาเพราะไมมีเงินลงทุนในการโฆษณา
ทางโทรทัศน มีเพียงโฆษณาวิทยุในทองถ่ินเทาน้ัน ซึ่งไดผลไมถึง 1% ของพื้นที่ และการประชุมกลุม
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เปนขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) พบวาจุดเริ่มตนของนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอมแหงน้ี คือ 
ผูใหขอมูลหลักไดมีโอกาสไปใชชีวิตในรัฐแคลิฟลอเนียร ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหเห็นกรรมวิธีของ
เกษตรกรในการยอยสลายฟางและตอขาวโดยใชเครื่องสับและนํามูลสัตวมาใสในแปลงนาเพื่อใหเกิด
เอ็นไซมจากจุลินทรียในการยอยสลายฟางและตอขาวทําใหดินมีแรธาตุสําคัญเพิ่มข้ึนสงผลใหการ
เพาะปลูกขาวเจริญเติบโตไดดี จากกรรมวิธีดังกลาวผูใหขอมลูหลักจึงเกิดแนวคิดที่จะนําไปใชกับแปลง
ขาวในประเทศไทย เขาจึงทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับจุลินทรียและเอ็นไซมจากหนังสือตางประเทศ 
เพื่อนําไปสรางและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเกษตรกรไทยเพื่อลดการเผาฟางและสารเคมีซึ่งเปนการ
ลดตนทุนของเกษตรกรโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมจากสารเคมี ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑและเผยแพร
ผลิตภัณฑตามลําดับดังน้ี 

หลังจากกลับประเทศไทยในป 2540 ไดพยายามผลิตสารสลายฟางจากจุลินทรียที่มีขายตาม
ทองตลาดแตไมประสบความสําเร็จ เพราะจุลินทรียเมื่อโดนความรอน โดนแสงแดด โดนสารพิษก็ถูก
ทําลาย เปนผลใหฟางตอซังไมยอยสลาย ทําใหไมทันฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร ทําให 
การเผยแพรมีอุปสรรค ไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกร จึงไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยการนําผลไม
ตางๆ หลายชนิดมาหมัก หลายระยะเวลา คัดแยกดูผลความแตกตางในการยอยสลาย ใชจุลินทรีย
ทองถ่ินและตางประเทศผสมในการหมัก ทดลองและทดสอบอยูประมาณ1 ป ก็สําเร็จเปนผลิตภัณฑ
พรอมใช สามารถยอยสลายฟางได 15 วัน 10 วัน 7 วัน จนถึงขณะน้ี สามารถยอยสลายไดใน 5 วัน 
และสามารถทําเทือกไดโดยไมตองไถก็หวานเมล็ดพันธุขาวไดเลย ผลที่ไดตามมาจากการยอยสลาย
ฟางขาวทําใหดินนุมฟูข้ึน ทําใหในผืนนามีสิ่งมีชีวิตไดตามธรรมชาติ เชน ไสเดือน กุง หอย ปู ปลา 
ดวยตนทุนเพียง 50 บาทตอไร จึงนาเช่ือวา ดี.ดี.ดินเดิม สลายสารพิษไดในระดับที่นาพอใจ และ
ปจจุบันพบวายังชวยพี่นองเกษตรกรยอยสลายขาวดีด ใบผักชีฝรั่ง เพื่อแกปญหารากเนาในผักชี 

ป พ.ศ. 2542 จัดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวนาปรังรวมกับเกษตรอําเภอ ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค โดยแปลงขาวของนายอยู กมุทชาติ ซึ่งเปนเกษตรกรที่ใชผลิตภัณฑของ ดี.ดี ดินเดิม ในพื้
ที่นา 26 ไร เก็บเกี่ยวผลผลิตได 169 ถัง/ไร ลงทุนไรละ 1,647.- บาท เปนการทํานาแบบลดตนทุน 
ปลอดสารพิษ  

ป พ.ศ. 2543 จดทะเบียนพาณิชยและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ป พ.ศ. 2546  ไดรับเชิญจากสํานักงาน ธกส. จังหวัดพิจิตร ในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ใหความรูกับเกษตรกร สมาชิกทุกกลุม รวม 4,000 ราย ในเขตพื้นที่ จังหวัดพิจิตร 
ป พ.ศ. 2547 รายการคนสูชีวิต จาก ททบ.5 บันทึกเทปออกอากาศ 7 ตอน ต้ังช่ือวา  

“หมอขาว” 
ป พ.ศ. 2556  หนังสือพิมพเดลินิวส คอลัมนฟากวาง อ.วีระพันธ โตมีบุญ มาสัมภาษณ และ

ตีพิมพในหนังสือพิมพ ฉบับวันอาทิตยที่ 23 มิ.ย. 2556 
ป พ.ศ. 2557 ไดรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปออกบูธที่งาน Thailand Industry 

Expo 72 ปกระทรวงอุตสาหกรรม 
ป พ.ศ. 2558 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ ในประเภท วิชาการ 

และเปนผูประกอบการ OTOP รวมทั้งเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดนครสวรรค 
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เกษตรกรตามหมูบานซึ่งนัดวันรวมตัวกันคอนขางยาก ในขณะที่การโฆษณาสินคาโดยการใชสารเคมี
ฆาหญาผสมกลับอางวาเปนสารสลายฟาง เมื่อเกษตรกรนํามาใชทําใหเกิดปญหากับผูใชเพราะ 
ถูกสารเคมีกัดเทา และบางผลิตภัณฑใชจุลินทรียยอยสลาย ซึ่งใหผลชาใชเวลานานนับเดือน ทําให
เกษตรกรเกิดการเขาใจผิดวามีคุณภาพเชนเดียวกับ ดี.ดี. ดินเดิม นอกจากน้ียังพบปญหาภัยแลง 
อันยาวนาน ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 

จากปญหาการเผยแพรนวัตกรรมภายใตเครื่องหมายการคา ดี.ดี ดินเดิม ดังกลาวที่พบน้ัน 
มิไดทําใหเจาของธุรกิจขนาดยอมน้ียอทอแตอยางใด โดยไดพยายามวางจําหนายผลิตภัณฑในรานคา
สินคาเคมีเกษตรภายในจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
อุตรดิตถ จาํนวน 40 รานคา หลังจากคอลัมนฟากวาง เดลินิวส ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
ไดเผยแพรออกไปโดย อ.วีระพันธ โตมีบุญ มีเกษตรกรกวา 40 จังหวัด โทรศัพทติดตอเขามา ทําให
เกิดการสั่ งซื้อผลิตภัณฑและรับทราบปญหาในจังหวัดที่ ไกลออกไป เชน จังหวัดรอยเอ็ด  
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากน้ียังมีการสราง 
Facebook fanpage ทําใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารทางโซเชียลมีเดียวามีผลิตภัณฑปลอดสารพิษ
เพื่อชวยใชยอยสลายตอซัง ฟางขาว และชวยลดปริมาณขาวดีด และเปนอีกชองทางหน่ึงที่ทําให  
ดี.ดี. ดินเดิม เปนที่รูจักเพิ่มข้ึน ปจจุบันไดตอยอดผลิตภัณฑ เพิ่มข้ึนอีก 1 ผลิตภัณฑ คือ AQUARY 
Enzyme เพื่อใชในการแกปญหานํ้าเนาเสีย และชวยกําจัดกลิ่นเหม็น ดวยคาใชจายเพียงวันละ1 บาท 

นอกจากน้ี ยังมีความพยายามในเรื่องการรับรองผลิตภัณฑถึงแมวาจะมีการทดลองใช
ผลิตภัณฑในแปลงของเกษตรซึ่งไดผลดีแลวก็ตาม หากแตยังไมหนวยงานภาครัฐที่รับรองผลการใช
ผลิตภัณฑ มีเพียงการรับรองผลการตรวจผลิตภัณฑวาสวนผสมของเอ็นไซมจากมหาวิทยาลัยแมโจ 
และมีการอนุญาตจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหใชตราสัญลักษณ ในประเภท วิชาการ ปจจุบันอยู
ระหวางดําเนินการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเรื่อง ผลของการใช ดีดี.ดินเดิม 
เอ็นไซม ตอการยอยสลายตอซังและฟางขาวในแปลงนา 

จากการสนทนากลุมโดยมีผูรวมสนทนากลุมเปนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม 
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เจาของธุรกิจขนาดยอม รวมทั้งผูเกี่ยวของใน
ชุนชน โดยหลังจากไดขอสรุปจากการสนทนากลุมแลว จึงดําเนินการคืนขอมูลโดยประชุมช้ีแจงให
ผูเกี่ยวของทราบถึงแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอม เพื่อยืนยันขอมูลหรือ
ปรับปรุงแนวทางที่เหมาะสมกบับริบทของธุรกิจขนาดยอมดังกลาว จึงสามารถสรุปเปน 4 แนวทาง 
คือ แนวทางที่ 1 แนวทางความรวมมือหรือสนับสนุนกับหนวยงานภายนอกในลักษณะนวัตกรรมแบบ
เปด (Open Innovation) เชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิจัยมหาวิทยาลัย รวมกันพัฒนา
นวัตกรรมและรับการสนับสนุนจากกลไกการคุมครองทรัพยสินทางปญญา แนวทางที่ 2 แนวทางการ
จัดการนวัตกรรมใหมีความย่ังยืนควรเปนนวัตกรรมที่ไมมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว แตตองสราง
สมดุลระหวางผลกําไรกับผลประโยชนของบุคลากรและสังคมดวย แนวทางที่ 3 แนวทางการจัดการ
นวัตกรรมโดยนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใชใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0 และแนวทางที่ 
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4 แนวทางการจัดการนวัตกรรมที่อาศัยการวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการยกระดับธุรกิจ
โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม สามารสรุปไดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอม กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอม 
  ภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม 

 
แนวทางการจัดการนวัตกรรม 

สําหรับธุรกิจขนาดยอม 
สาระสําคัญของแนวทาง 

การจัดการนวัตกรรม 
1. แนวทางความรวมมือหรือสนับสนุนกับหนวยงาน
ภายนอกในลักษณะนวัตกรรมแบบเปด (Open 
Innovation) 

หนวยงานภาครัฐ:- กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงาน
เกษตรจังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว.)สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) มหาวิทยาลัย
ของรัฐในจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง 
หนวยงานภาคเอกชน:- ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร หอการคาจังหวัด  

2. แนวทางการจัดการนวัตกรรมใหมีความยั่งยืนควรเปน
นวัตกรรมที่ไมมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว แตตองสราง
สมดุลระหวางผลกําไรกับผลประโยชนของบุคลากรและ
สังคมดวย 

- จัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ใน 3 รูปแบบการเชื่อมโยง ดังน้ี 

1. CSR เชื่อมโยงกับการตลาด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ตองการประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

2. CSR เชื่อมโยงกับจริยธรรม โดยมีกระบวนการ
ผลิตที่ไมกอใหเกิดความเสียหาย มีความปลอดภัยตอ
ชุมชน มีระบบมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือความ
ปลอดภัย 

3. CSR เชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมจากการใหเงิน
อุดหนุน (Corporate Philanthropy) 
- ทําขอตกลงความรวมมือภาคเอกชนอ่ืนที่สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม CSR 

3. แนวทางการจัดการนวัตกรรมโดยนําเทคโนโลยรีะบบ
สารสนเทศมาใชใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0 

- เนนแนวทางการจัดทํา E-Business ตั้งแตพื้นฐานไป
จนถึงสามารถสรางหวงโซอุปทานที่เชื่อมโยงกันดวย
เทคโนโลยี หรือ E-Supply Chain เชน E-Catalog,  
E-Commerce, E-Inventory, E-Invoice รวมถึงระบบ
สินคา Stock Online เพื่อทราบถึงความตองการซ้ือ 
(Demand) และความตองการขาย (Supply) ตลอดจน
การชําระเงินออนไลน หรือE-Payment ซ่ึงจะกอใหเกิด 
Market Place ในรูปแบบการแลกเปล่ียน การซ้ือ- 
การขายสินคา หรือ Business-to-Business (B2B)  

4. แนวทางการจัดการนวัตกรรมที่อาศัยการวิจัยและ ทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ

425

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

426 
 

พัฒนาซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญในการยกระดับธุรกิจโดย
มุงเนนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑเดิม 

มหาวิทยาลัยของรฐัซ่ึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาในเชิง
พาณิชยเพื่อยกระดับธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม โดยการติดตอกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัด 
และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกลเคียง 

 
จากตารางที่ 12 พบวากรณีศึกษากรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ  

ดี.ดี ดินเดิม ควรมีแนวทางการจัดการนวัตกรรมควรอาศัยความรวมมือหรือสนับสนุนกับหนวยงาน
ภายนอก เชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิจัยมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 
การคุมครองทรัพยสนิทางปญญา และควรเปนนวัตกรรมที่ไมมุงหวังกําไรเพยีงอยางเดียว แตตองสราง
สมดุลระหวางผลกําไรกับผลประโยชนของบุคลากรและสังคมดวยเพื่อใหการจัดการนวัตกรรมน้ันเกิด
ความย่ังยืน และในยุคไทยแลนด 4.0 ควรมีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใชและตองมีการ
เรียนรูและพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมภาคการเกษตรตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา เปนตัวแปร
สําคัญในการยกระดับธุรกิจ โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอม 
“กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดี ดินเดิม จังหวัดนครสวรรค” นํามา
สังเคราะหโดยการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

8.1 อภิปรายผล 
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตแบบมีสวนรวมในธุรกิจขนาดยอมและทําการสัมภาษณเชิงลึก

ทําใหทราบถึงความมุงมั่นในการเรียนรูแมกระทั่งการแปลจากหนังสือตางประเทศเพื่อใหไดความรูมา
ทําการผลิตและพัฒนาผลติภัณฑซึ่งแรงบันดาลเกิดมาจากปญหาของชาวนาซึ่งเปนประชากรสวนใหญ
ในประเทศไทย ดังน้ันการเรียนรูดังกลาวจึงมีจดุมุงหมายสาํคัญเพื่อแกปญหา และเมื่อมีความพรอมจึง
หาแนวทางการแกปญหา เริ่มตนการเรียนรูอยางจริงจัง ประกอบกับปญหาการเผาฟางและปุยเคมี
ของเกษตรกรไทยที่มีตนทุนสูงเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจที่จะทําใหลงมือปฏิบัติ และประเมินผล
เพื่อปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑดวยการทดสอบและทดลองใช จนไดผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑมา
โดยตลอดถึงปจจุบัน จึงสังเคราะหกระบวนการเรียนรูของธุรกิจขนาดยอมน้ีได 5 ข้ันตอน คือ  
การรับรูปญหา การหาแนวทางแกไขปญหา การเรียนรู การลงมือปฏิบัติ และการปรับปรุงแกไขซึ่ง
สอดคลองกับ Cronbach (1959) ไดอธิบายถึงธรรมชาติของการเรียนรู วาเปนกระบวนการ 
ประกอบดวย 1) จุดมุงหมายของการเรียนรู (Goal) 2) ความพรอม (Readiness) เปนลักษณะเฉพาะ
ตัวคน 3) สถานการณ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราตางๆ ที่มากระทํา 4) การแปล
ความหมาย (Interpretation) เปนการศึกษาหาลูทางในสถานการณที่กาลังเผชิญอยูเพื่อเขาไปสู
จุดมุงหมาย 5) ลงมือกระทํา (Action) จะลงมือตอบสนองสถานการณที่คาดหวัง 6) ผลที่ตามมา 
(Consequence) ประสบผลสําเร็จตามจดุมุงหมายจะเกดิความพอใจ (Confirm) และ 7) ปฏิกิริยาตอ
ความผิดหวัง (Contradict) จะกระทําซ้ําๆ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Roger (2003) ที่กลาวถึง
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กระบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมวาเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ประกอบดวยการ
กระทําและการตัดสินใจ โดยกระบวนการ 5 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันความรู (Knowledge stage) เปน
ข้ันที่บุคคลไดรูจักนวัตกรรมเปนครั้งแรกและไดแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมน้ัน  
ซึ่งความรูในข้ันน้ีแบงออกเปน การรูจักนวัตกรรม (Awareness-Knowledge) รูวิธีการใชนวัตกรรม 
(How-to Knowledge) และความรูเกี่ยวกับหลักการ (Principles Knowledge) 2) ข้ันการจูงใจ 
(Persuasion Stage) เปนข้ันของเจตคติ ความชอบ ไมชอบ ความรูสึกซึ่งจะสงผลตอการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรมน้ันๆ ตามวิธีของแตละบุคคลโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองและประเมิน
นวัตกรรมน้ัน โดยอาจรับของมูลมาจากสื่อมวลชนเพื่อนยืนยันนวัตกรรมน้ัน 3) ข้ันการตัดสินใจ 
(Decision Stage) เปนข้ันตอนที่บุคคลจะเกิดการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมน้ันๆ  
โดยการตัดสินใจข้ึนอยูกับการไดทราบถึงประโยชนในข้ันที่ผานมาที่บุคคลๆ ไดรับ 4) ข้ันการนาไปใช 
(Implementation Stage) เมื่อบุคคลไดใชประโยชนจากนวัตกรรมน้ัน แลวโดยผานการตัดสินใจใน
ข้ันที่ผานมา และ 5) ข้ันการยืนยัน (Confirmation Stage) เปนข้ันที่เกิดเมื่อผูทดลองใชตัดสินใจวา
จะใชนวัตกรรมน้ันตอไปหรือไม นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ธานินทร คงศิลา (2555) ที่ทําการวิจัย
กระบวนการเรียนรูเกษตรอินทรียของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี พบวาเริ่มตนจากความตระหนักและ
คนพบในปญหาจากการทาการเกษตรที่ใชสารเคมี เชน ดานสุขภาพ สภาพแวดลอม และทาความ
เขาใจหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยการศึกษาหาความรู เรียนรูและเริ่มลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่คนพบ จนเกิดการเรียนรูทักษะ ทาการปรับปรุงแกไขจนประสบความสําเร็จ จึงตัดสินใจทํา
การเกษตรอินทรียอยางตอเน่ือง  

จากผลการวิจัยพบกระบวนการเรียนรูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 5 กระบวนการดังกลาว
ขางตนน้ันมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยเปนไปตามหลกัการสําคัญ 3 หวง ไดแก 1) ความพอประมาณ เปนการผลิต
พอประมาณอยูในระดับสมดุลและสามารถพึ่งตัวเองไดโดยการผลิตเอง 2) ความมีเหตุผล มีการตัดสินใจ
บนหลักของเหตุผลโดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการผลิตน้ันอยางรอบคอบ 3) การมีภูมิคุมกัน 
คือ มีภูมิคุมกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตและความเปนไปไดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑในอนาคต และสอดคลองกับ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรู มีความรูเกี่ยวกับการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสินใจที่ถูกตอง ในสวนของเงื่อนไขคุณธรรม คือ  
มีความอดทนพากเพียร ใชสติปญญาในการผลิตการทดสอบผลิตภัณฑจนประสบความสําเร็จ ซึ่งเปน
ผลจากการปฏิบัติตามแนวทางวิถีแหงความพอเพียง และผลของการปฏิบัติที่ดีของธุรกิจขนาดยอมใน
ลักษณะธุรกิจครอบครัวน้ีจะสามารถเลี้ยงตัวเองได ซึ่งสอดคลองกับบทความของนงคราญ ไชยเมือง 
(2553) เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ที่กลาววาความ
พอประมาณ คือ มีสองนัยยะ ในดานหน่ึงคือ ความพอดีไมสุดโตง โดยมีการกระทําไมมาก เกินไป  
ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ เชน การบริโภค การผลิตอยูในระดับสมดุล การใชจาย การออมอยูใน 
ระดับที่ไมสรางความเดือดรอนใหตนเอง อีกดานหน่ึงหมายถึงการที่สามารถพึ่งตัวเองไดยืนไดบนขา
ของ ตนเอง ความมีเหตุมีผล หมายความวา การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติตางๆ 
น้ันจะตองเปนไปอยางมีเหตุมผีล มีการพิจารณาจากเหตุปจจัยและขอมูลที่เกี่ยวของ ตองเปนการมอง
ระยะยาว คํานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบที่คาดวาจะเกิดจากการตัดสินใจน้ัน  
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การมีภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควร หมายความถึง การกระทําที่ไมคํานึงถึงเฉพาะเหตุการณและผลใน
ปจจุบัน แตภายใตขอจํากัดของขอมูลที่มีอยูตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตดวยและสามารถสรางภูมิคุมกนั พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเพราะพลวัตในมิติ
ตางๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตางๆ อยางรวดเร็วข้ึน จึงตองมีการเตรียมตัวพรอมรับ
ผลกระทบเหลาน้ันดวย นอกจากน้ีการจะกระทําใหมีความพอเพียงตามหลักปรัชญาไดน้ัน จะตองมี
เงื่อนไขพื้นฐาน คือการ มีความรอบรู และคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต ความรอบรู คือ มีความรู
เกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน ประโยชนพื้นฐานเพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติอยางพอเพียง การมีความรอบรูยอมทําใหมีการตัดสินใจที่ถูกตอง ทั้งน้ีรวมถึง
ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือการมีการวางแผน โดยสามารถที่จะนําความรูและ หลักวิชาการ
ตางๆ มาพิจารณาเช่ือมโยงสัมพันธกันและความมีสติตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได ในการ
นําแผนปฏิบัติที่ตองอยูในหลักวิชาการตางๆ เหลาน้ันไปใชในทางปฏิบัติโดยมีการปรับใชใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางสังคมดวย ในสวนของคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีสองดาน
คือ ดานจิตใจ ปญญา และดานการกระทําใน ดานแรกเปนการตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความรอบรู ที่เหมาะสม สวนดานการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวิต เนนความอดทน 
ความเพียร สติปญญา และความรอบคอบ เงื่อนไขทั้งสองน้ันจะทําใหการปฏิบัติตามเน้ือหาของ 
ความพอเพียงเปนไปได 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมสําหรับธุรกิจขนาดยอมควรอาศัยความรวมมือ
หรือสนับสนุนกับหนวยงานภายนอก เชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิจัยมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เรวัต ตันตยา
นนท (2558) ที่กลาววา นวัตกรรมในลักษณะการสรางนวัตกรรมจากเครือขายรวม (Network 
Model) หรือ การสรางนวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) ที่ตองอาศัยความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกไมวาจะเปนคูคา นักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยจากหนวยงานภาครัฐรวมกัน
พัฒนานวัตกรรมซึ่งควรไดรับการสนับสนุนจากกลไกการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่ภาครัฐเปน
เจาภาพเพื่อใหการแบงผลประโยชนตอบแทนจากการสรางนวัตกรรมจากผูมีสวนรวมเปนไปอยาง
ยุติธรรม นอกจากน้ี ยังพบวาสอดคลองกับแนวคิดของ Michael Ballé (2016) ที่กลาววา 
“นวัตกรรม” ไดรับการยอมรับวาเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและยังมี
สวนสําคัญในการสรางผลผลิตและการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจใหกับประเทศอีกดวย ธุรกิจ
และองคกรตางๆ จึงสนับสนุนใหมีการสรางนวัตกรรมข้ึนในหนวยงานของตนเอง หลายประเทศมีการ
ใหทุนวิจัยและพัฒนาและทรัพยสินทางปญญาอันเปนกลยุทธที่สําคัญทางธุรกิจและเปนเครื่องมือใน
การสงเสริมนโยบายดานนวัตกรรมในขณะที่ทุกภาคสวน ซึ่งทราบกันดีวาประโยชนของการ
คนควาวิจัยมีมากมายเพียงใดและมีการนําไปสูนวัตกรรมของกระบวนการและผลิตภัณฑใหม 

การจัดการนวัตกรรมจะมีความย่ังยืนควรเปนนวัตกรรมที่ไมมุงหวังกําไรเพียงอยางเดียว  
แตตองสรางสมดุลระหวางผลกําไรกบัผลประโยชนของบุคลากรและสังคมดวย ซึ่งสอดคลองกับ ปรีดา 
ยังสุขสถาพร (2558) ที่กลาววา การสรางนวัตกรรม หรอื การสรางสินคาและบริการใหม โดยคํานึงถึง
แตเรื่องผลกําไรเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ไมเพียงพอที่จะทําใหเปนการจัดการนวัตกรรมย่ังยืนได 
แนนอนวา กําไรคือปจจัยสําคัญตอการอยูรอดและเติบโตขององคกรธุรกิจ แตหากเรามุงเนนแต 
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ผลกําไรโดยขาดการคํานึงถึงบุคลากรและสังคมก็จะทําใหกลายเปนองคกรที่ร่ํารวยไดเหมือนกัน  
แตบุคลากรอาจไมมีความสุข และสังคมก็ไมนิยมเทาที่ควร การสรางสมดุลระหวางผลกําไร  
กับผลประโยชนของบุคลากรและสังคมน้ัน เปนเรื่องของผูนําองคกรที่จะตองคํานึงถึงอยางรอบคอบ 
บางทีการไดผลกําไรที่นอยลง อาจรักษาสมดุลดีข้ึนได  

สําหรับยุคไทยแลนด 4.0 ควรมีการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใชและตองมีการเรียนรู
และพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมภาคการเกษตรตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา เปนตัวแปรสําคัญในการ
ยกระดับธุรกิจ โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม ดังน้ัน  
การสรางใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานอยูใกลชิดกับลูกคาที่เปนเกษตรกร เชน เกษตรอําเภอ 
เกษตรจังหวัด กรมสงเสริมการเกษตร เน่ืองจากหนวยงานที่อยูใกลชิดกับลูกคาจะทราบความตองการ
ของลูกคาเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ พูลสวัสด์ิ เผาประพัธน (2556) ที่ไดเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 คือแนวทางสําหรับการสรางใหเกิดความรวมมือ (Collaboration) 
ระหวางหนวยงานที่อยูใกลชิดกับลูกคาและหนวยงานสนับสนุนอยางหนวยงาน R&D เน่ืองจากหนวยงาน
ที่อยูใกลชิดลูกคาหรือหนวยงานที่เปนลักษณะปฏิบัติการจะรูความตองการของลูกคามากที่สุดคือ  
รูวาอะไรที่ลูกคาตองการหรือไมตองการ โดยเฉพาะองคกรที่มีตลาดอยูในหลายภูมิภาคจําเปนตอง
สงเสริมวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยปฏิบัติการกับหนวยงานสนับสนุน 

8.2 ขอเสนอแนะ 
 8.2.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ธุรกิจขนาดยอมสามารถนํากระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับประยุกตใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ธุรกิจขนาดยอมมีแนวทางในการจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดใน 

การพัฒนาและยกระดับธุรกิจของตนดวยการสรางผลิตภัณฑใหมหรือการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเดิม 
 3. นําไปเปนขอมูลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจขนาดยอมรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐเพื่อการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืนซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
การวิจัยที่ 3 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 4. นําไปเปนขอมูลสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมการตลาดในยุคประเทศไทย 4.0  

 8.2.2 การวิจัยในครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใชในธุรกิจขนาดยอมเพื่อ 

การเรียนรูและพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมภาคการเกษตรเพื่อยกระดับธุรกิจและสอดคลองกับยุค
ประเทศไทย 4.0 

 2. ควรมีการศึกษารูปแบบของธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอมที่มีการรวมกลุมสราง
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาในสังคมไทย 

 3. ควรมีการศึกษาการถายทอดวิธีปฏิบัติที่ดีที่เปนระบบและการจัดการฐานขอมูลของ
ธุรกิจขนาดยอม 

 4. ควรมีการวิจัยการพัฒนากลยุทธการจัดการความรูเชิงรุกสําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 
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การศึกษาพลวัตการกานกกิ่งกะหรา ของชาวไทใหญ จังหวัดแมฮองสอน 
 

พิมพนิภา คําจ่ิง1
 ธิดารัตน ผมงาม2  

 
บทคัดยอ 

สารนิพนธเลมน้ีมุงศึกษาพลวัตของการกานกกิ่งกะหรา และบทบาทของนกกิ่งกะหราที่มีตอ
ชาวไทใหญ จังหวัดแมฮองสอน โดยวิธีการศึกษาแบบคติชนวิทยา คือศึกษาจากเอกสารลายลักษณ 
และการลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บขอมูลจากปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องการกานกกิ่งกะหรา 
ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับนกกิ่งกะหราในลักษณะอื่นๆ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล  

ผลการวิเคราะหการกานกกิ่งกะหรา ของชาวไทใหญ พบวามีพลวัตทั้งเชิงรูปแบบการแสดง
เชิงพิธีกรรมกอนการแสดง และเชิงความเช่ือการกานกกิ่งกะหรา พลวัตในเชิงรูปแบบการแสดง คือ  
มีการเปลี่ยนแปลงดานผูแสดง โอกาสในการแสดง การแตงกาย และกระบวนการทารํา สวนพลวัตใน
เชิงพิธีกรรมกอนการแสดง คือ มีการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ จากอดีตเช่ือวาเมื่อมีการซื้อขายและยืมใช
ตองมีขาวตอกดอกไมบูชา แตปจจุบันอาจจะพบเหน็ไดนอยลงเพราะสังคมเรงรบีมากข้ึน และกอนการ
แสดงตองไหวครู หรืออุปกรณและดนตรีประกอบการฟอน ซึ่งปจจุบันน้ีมักจะแสดงทันทีโดยไมมีการ
เคารพใดๆ อีกทั้งในการแสดงในงานตางๆ ตองไดรับเชิญกอนไมเชนน้ันจะไมเขาไปแสดง แตปจจุบัน
สามารถแสดงไดตามงานบุญตางๆ และตามความเหมาะสม อาจจะไมตองทําพิธีเชิญเครงครัดเหมือน
ในอดีต และพลวัตในเชิงความเช่ือ คือ มีการเปลี่ยนแปลงความเช่ือหรือความเช่ือบางอยางลดบทบาท
ลงจากเดิมในอดีตที่เคยเช่ือกันอยางเครงครัด  

ผลการวิเคราะหเรื่องบทบาทของการกานกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน พบวาบทบาทตอการแสดงในงานประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญน้ันมีบทบาทมาก
ที่สุด บทบาทรองลงมาคือบทบาทในการตอนรับแขกบานแขกเมือง จากน้ันจะเปนบทบาทในการ
สรางอัตลักษณของไทใหญ ตอมาเปนบทบาทในการแสดงที่มีผลตอการทองเที่ยวในจังหวัด
แมฮองสอน และบทบาทในการสืบสานพระพุทธศาสนา สุดทายจะเปนบทบาทในการสรางความสุข
สนุกสนานใหกับชาวไทใหญ  
 
คําสําคัญ: พลวัต, กานกกิ่งกะหรา, ไทใหญ 

 
 
 
 
 
 
 

  

431

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

432 
 

A STUDY OF DYNAMIC ON KINGKALA DANCE OF TAI YAI 
IN MEAHONGSON PROVINCE 

 
Pimnipa Kumjing1 Tidarat Phomngam2 

 
Abstract 

This thesis to study the dynamic of Kingkala Dance and role Kingkala Dance of 
Tai Yai in Meahongson province. The researcher use folklore in study, the written 
documwents and collected data from local scholarswith knowledge of Kingkala 
Dance. As well as information about the Kingkala Dance in other ways be attributed 
to data analysis. 

The analysis on the dynamic of Kingkala Dance reveals that there are dynmic 
in display format, ritual before the show and belief of Kingkala dance dynamic. The 
display format of Kingkala Dance is change in the actor, in the show, opportunity to 
show, the costumes and the dancing. After that After that the dynamics in the ritual 
before the show is to change beliefs are the former believe that once traded and 
borrowed must have oblation. But today's society may be seen as socially greater 
urgency. And before the show, there must be respect the instructor and musical 
instruments. Nowadays, these are usually show immediately without any respect. 
And performances at various events must be invited before show. But now can show 
in the merit. And, as appropriate. Don’t perform rituals strictly as in the past. And the 
dynamics in belief is Is to change beliefs or faith, reduced from the original in the 
past believed in strict. 

The analysis of the role Kingkala Dance of Tai Yai in Meahongson province 
reveals that role firstly, are Role to perform in the tradition of The End of Buddhist 
Lent Day of Tai Yai is there a role for most. Next is The role to welcome the guest. 
after that is the role of the identity construction of Tai Yai. Later a role to show for 
tourists in Mae Hong Son province. And role in the transmission of buddhism. The 
last will be a role in the creation of enjoy and happiness to the Tai Yai people. 
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บทนํา 
ชาวไทใหญมีศิลปะการแสดงที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความโดดเดนสรางความเปน  

อัตลักษณใหแกชาติพันธของตนเอง ไมวาจะเปนการแสดงกานกกิ่งกะหรา กาโต กาไต กาแลวกาลาย 
(กาเปนภาษาไทใหญแปลวาฟอน) หรือจาดไต เปนตน และสิ่งหน่ึงที่เปนศิลปะการแสดงของ ชาวไท
ใหญในจังหวัดแมฮองสอน อันเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย และยังคงเปน อัตลักษณของ ชาวไทใหญ
มาจนถึงทุกวันน้ีก็คือ การกานกกิ่งกะหรา ซึ่งเปนการแสดงที่สวยงาม มีการแตงกายที่เปนเอกลักษณ 
และแฝงไปดวยความเช่ือที่เกี่ยวของกับเรื่องศาสนา  

กานกกิ่งกะหรา เปนศิลปะการแสดงของช้ันสูงชาวไทใหญ โอกาสที่ใชแสดงคือแสดงใน
เทศกาลออกพรรษาหรือ งานปอยเหลินสิบเอ็ด ในจังหวัดแมฮองสอน และงานประเพณีอื่นๆ  
ที่เจาภาพตองการใหมีการแสดง โดยรูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงกานกกิ่งกะหราคือรําแบบสัตว
สองเทาเหมือนนางนก โดยเลียนแบบลีลาคลายของจริง ในขณะที่มีการแสดงจะมีการหยอกลอกัน 
ตามทารําของแตละตัว ประสานกับจังหวะดนตรีอยางพรอมเพรียงทําใหดูสวยงามและเปนธรรมชาติ 
โดยวิธีการแสดงก็จะเตนทารําตามจังหวะเสียงกลองและเครื่องดนตรีไปเรื่อยๆ ตามลีลาของแตละคน
จนกระทั่ง คนเลนดนตรีจะสงสัญญาณตอนจบให การรําก็จะสิ้นสุดพรอมเพรียงกันอยางสวยงาม  
ซึ่งระยะเวลาในการรําไมไดกําหนดเวลาแนนอน โดยผูแสดงจะคอยสังเกตจากการใหสัญญาณจาก  
นักดนตรีเปนสําคัญ สถานที่แสดงจะตองมีพื้นที่เปนลานกวางพอสมควรเพื่อให นางนกไดแสดงวาด
ลวดลายศิลปะการรายรําอยางสะดวก หรือหากเปนเวทีก็ตองมีเวทีที่มีพื้นที่พอสมควรซึ่งข้ึนอยูกับ
จํานวน นางนกกิ่งกะหราเพราะแตละคณะจะมีจํานวนไมเทากัน ไมไดกําหนดตายตัว กอนการแสดง
ทุกจะตองมีพิธีไหวครูหรือบูชาครู โดยหัวหนาคณะจะตองบูชาครูที่บานกอนออกจากบานไปแสดงยังที่
อื่น (สมพงศ วิทยศักด์ิพันธุ, 2544: 491-492) 

การกานกกิ่งกะหราในสมัยกอนมีบทบาทตอชาวไทใหญเปนอยางมาก โดยเฉพาะบทบาทใน
การแสดงในงานปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานออกพรรษาของชาวไทใหญ ในสมัยกอนชาวไทใหญ  
จะแสดงกานกกิ่งกะหราในงานน้ีเทาน้ัน เน่ืองจากเช่ือวานกกิ่งกะหราเปนสัตวปาหิมพานตและมี  
บุญบารมีมากกวาคน และเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจาที่ทรงเสด็จลงมาโปรดยังมนุษยโลกในงานออก
พรรษา แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากที่เคยแสดงในงานปอยเหลินสิบเอ็ดเทาน้ัน นกกิ่ง
กะหราก็สามารถแสดงไดหลากหลายโอกาสมากข้ึนโดยขยายออกจากเดิมคือมีการแสดงในงานบุญ
ตางๆ หรือตอนรับแขกบานแขกเมืองได การแสดงน้ีจึงมีบทบาทตอชาวไทใหญ ในจังหวัดแมฮองสอน
มากข้ึน และยังเปนที่รูจักมากข้ึนอีกดวย อีกทั้งกานกกิ่งกะหรายังมีบทบาทเพื่อสราง อัตลักษณใหกับ
ชาติพันธไทใหญ เพื่อการทองเที่ยว ทั้งน้ียังสรางความสุขความเพลิดเพลินในการแสดงที่จัดข้ึนหรือใน
งานบุญตางๆ ที่มีการแสดงกานกกิ่งกะหรา 

ปจจุบันคนในสังคมโดยเฉพาะคนไทใหญมักไมทราบวาการกานกกิ่งกะหรามีที่มาและมี
ความสําคัญอยางไร อีกทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งกระแสทุนนิยมที่เขามา
มีบทบาทตอสังคมชาวไทใหญในปจจุบันมากข้ึน สงผลใหความเช่ือและรูปแบบของการแสดง
เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย เพราะตองจัดการแสดงใหเขากับบริบทของสังคมเพื่อสรางความนาสนใจและ
ปรับใหเขากับยุคสมยัปจจุบนั แตอยางไรก็ตามก็ยังคงรักษาสิ่งที่เปนอัตลกัษณไวคงเดิม ดังน้ันสิ่งที่เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอดีต อาทิ ในสมัยกอนเมื่อใกลถึงฤดูกาลแสดงจะมีการคัดเลือก 
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ผูแสดงไว ซึ่งผูที่จะแสดงกานกกิ่งกะหราจะตองเปนผูชายและเปนลกูคนเดียวหรือลกูคนสดุทอง ตองมี
อายุ 15 ปข้ึนไป ชาวไทใหญน้ันถือวานกกิ่งกะหราเปนการแสดงของสัตวปาหิมพานตที่มีบุญบารมีสูง
กวาคนทั่วไป ในการกระทําใดๆน้ัน จะตองมีความเคารพและศรัทธา ตลอดจนไมแสดงพร่ําเพรื่อ และ
จะแสดงเมื่อถึงกาลเทศะที่เหมาะสมเทาน้ัน ซึ่งปจจุบันน้ีสังคมยอมรับผูหญิงมากข้ึนตลอดจนผลักดัน
ใหงานดานศิลปะการแสดงตางๆเปนของผูหญิงมากข้ึน งานฟอนรําตางๆ จึงนิยมนําผูหญิงเปนผูแสดง
มากกวาผูชาย ทั้งน้ีจะเห็นไดวารูปแบบของการกานกกิ่งกะหราจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงดวย
พลังของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันใครก็สามารถกานกกิ่งกะหราได แตจะพบวา
เมื่อชาวไทใหญเปนผูจัดการแสดงเองก็ยังเครงครัดและยึดความเช่ือเดิมไวในการแสดงกานกกิ่งกะหรา 
แตหากวาผูที่อยูนอกวัฒนธรรมเปนผูจัดการแสดงอาจจะไมเครงครัดตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงไปบางเพื่อใหเขากับสังคมปจจุบันมากข้ึน (สางคํา จางยอด, 2552) 

ดวยเหตุผลน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพลวัตการกานกกิ่งกะหราของชาวไทใหญ  
ในจังหวัดแมฮองสอน เพื่อใหทราบถึงความเปนมา รูปแบบการแสดงกานกกิ่งกะหรา และเพื่อศึกษา
ความกระบวนเปลี่ยนแปลงของการกานกกิ่งกะหราต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน อีกทั้งจะทําใหเห็นวา
การกานกกิ่งกะหรายังมีบทบาทตอชาวไทใหญทุกยุคทุกสมัยหรือไม หรือวารูปแบบไดผิดเพี้ยนไปจาก
เดิมมากเพียงใด เพื่อที่จะเห็นความเปลีย่นแปลง และอนุรักษศิลปะการแสดงน้ีใหดํารงอยูและสรางอัต
ลักษณใหกับชาวไทใหญสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพลวัตการแสดงกานกกิ่งกะหรา 
2. เพื่อศึกษาบทบาทของการกานกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทยใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน 
ขอบเขตของการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาเกี่ยวกับพลวัตของการกานกกิ่งกะหรา และบทบาทของการ 

กานกกิ่งกะหราทีมีตอชาวไทใหญ ในจังหวัดแมฮองสอน โดยมีขอบเขตของงานวิจัยดังน้ี  
ขอบเขตดานเน้ือหา 
ศึกษาประวัติศาสตรของไทใหญ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีตางๆของชาวไทใหญ และ

รูปแบบของการกานกกิ่งกะหราทั้งความเปนมา การแตงกาย ลักษณะทารํา ดนตรีที่ใชในการแสดง 
เปนตน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ผูวิจัยไดเลือก อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เปนพื้นที่ในการทําวิจัย และไดสัมภาษณ 

เชิงลึกเกี่ยวกับการ กานกกิ่งกะหรา โดยเลือกสัมภาษณผูที่มีความรูและเคยฟอนนกกิ่งกะหรา 
กลุมตัวอยาง 
ชาย 1 คน นายศักด์ิไชย คําจิ่ง  อายุ 42 ป อาชีพ รับราชการ 
หญิง 1 คน นาเอมิ้น ไมมีช่ือสกุล  อายุ 62 ป ผูมีความรูทางดานศิลปะการแสดงของไทใหญ 
กลุมเปาหมาย 
ผูที่มีความรูดานการกานกกิ่งกะหรา ในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 5 คน  
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1. นายประเสริฐ ประดิษฐ  ที่ปรึกษาศูนยไทใหญศึกษา 
2. นายสุธี ไมมีช่ือสกุล  เจาหนาที่บริการการศึกษาประจําศูนยไทใหญศึกษา 
3. นายบุญพบ วัฒนวงศ  ครูสอนการกานก 
4. นางจินตนา วัลลิภากร  ครูสอนการกานก โรงเรียน อบจ.บานจองคํา 
ขอตกลงเบ้ืองตน 
ผูวิจัยขอใชคําวา กา ในงานวิจัยครั้งน้ีซึ่งเปนภาษาไทใหญ แปลวา ฟอน หรือ รํา  
ในงานวิจัยครั้งน้ีจะใชคําวา กานกกิ่งกะหรา เน่ืองจากมีผูที่เขียนช่ือการแสดงน้ีตางกัน และ

สวนมากมักจะเขียนวา ฟอนนกกิงกะหลา ฟอนนกกิ่งกะหรา หรือฟอนนางนก ในงานวิจัยหรือเอกสาร
ตางๆ แตก็สามารถสื่อสารกันไดเขาใจ 

 

วิธีดําเนนิการศกึษา 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีใชแนวการจัดเก็บขอมูลแบบภาคสนามในระดับพื้นที่ (Field 

Research) และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมี
แนวทางในการวิจัยมี ดังน้ี 

1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวการศึกษา 
2. เก็บขอมูลภาคสนามการสัมภาษณแบบเชิงลึกในพื้นที่ที่กําหนดไวในขอบเขต โดยการศึกษา

จากเอกสารและการสัมภาษณเปนหลักในการรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน ไดแก ประวัติความเปนมา 

ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทใหญ ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความเกี่ยวพันระหวางการแสดงกานกกิ่งกะหรา
กับชาวไทใหญในจังหวัดแมฮองสอน 

 2.2 ประวัติความเปนมาของการกานกกิ่งกะหราจากผูที่มีความรูและผูที่มีความสามารถ
ในการแสดงกานกกิ่งกะหรา 

 2.3 ศึกษารูปแบบและข้ันตอนในการกานกกิ่งกะหราอยางละเอียด 
3. วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อใหเห็นถึง

บทบาทของการแสดงกานกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทใหญ ในจังหวัดแมฮองสอน และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของการแสดงกานกกิ่งกะหลา และนํามาจัดทําวีดีทัศนเผยแพรทางอินเทอรเน็ตใหแกผูที่
มีความสนใจตอไป 

4. เรียบเรียงการวิจัย  
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอ 
6. เสนอผลงานการศึกษาคนควาในรูปแบบความเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห ตามแบบทาง

วิจัยเชิงคุณภาพ 
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สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาพลวัตการแสดงกานกกิ่งกะหราของชาวไทใหญ 

ต้ังแตในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันวามีความเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง และสาเหตุที่ทําให เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงข้ึน อีกทั้งยังศึกษาบทบาทของการกานกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทใหญ จังหวัด
แมฮองสอน โดยวิธีการศึกษาแบบคติชนวิทยา คือศึกษาจากเอกสารลายลักษณ และการลงพื้นที่
ภาคสนามในการเก็บขอมูลจากปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องการกานกกิ่งกะหราอยางถองแท 
ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับนกกิ่งกะหราในลักษณะอื่นๆ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล  

จากการศึกษาพลวัตการกานกกิ่งกะหรา ในจังหวัดแมฮองสอน พบวามีความเปลี่ยนแปลง
จากอดีต อันเกิดจากแรงผลักดันทางสังคมทุนนิยม การเปลีย่นแปลงบริบททางสังคม การลอกเลียนแบบ
ประดิษฐคิดสรางข้ึนใหม ฯลฯ จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ เพิ่มข้ึน
จากรูปแบบเดิมเพื่อใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา กานกกิ่งกะหราเกิดพลวัตสาม 
ดานใหญๆ ดังน้ี 

1. พลวัตในเชิงรูปแบบการแสดงกานกกิ่งกะหรา 
2. พลวัตในเชิงพิธีกรรมกอนการแสดงกานกกิ่งกะหรา 
3. พลวัตในเชิงความเช่ือการกานกกิ่งกะหรา 
1 พลวัตในเชิงรูปแบบการแสดงกานกก่ิงกะหรา 
การแสดงแตละประเภทลวนตองมีรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน การกานกกิ่งกะหรา 

ก็เชนกัน ไมวาจะเปนเรื่องของการเลือกผูแสดง โอกาสในการแสดง การแตงกาย หรือกระบวนการทา
รําตางๆ แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงจากอดีตยอมมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง
แบบเดิมไปบาง  

2 พลวัตในเชิงพิธีกรรมกอนการแสดงกานกก่ิงกะหรา 
การกานกกิ่งกะหราในสมัยกอนจะใหความสําคัญกับพิธีกรรมกอนการแสดงกานกกิ่งกะหรา

เปนอยางมาก เชน เมื่อมีการซื้อขายหรือยืมอุปกรณหรือเครื่องแตงกายนกกิ่งกะหราตองนําขาวตอก
ดอกไมบูชาดวย กอนการแสดงตองไหวครู หรืออุปกรณและดนตรีประกอบการฟอนทุกครั้ง และใน
การแสดงในงานตางๆ ตองไดรับเชิญกอนไมเชนน้ันจะไมเขาไปแสดง ซึ่งปจจุบันพิธีกรรมดังกลาวถูก
ลดบทบาทลงจากเดิมเปนอยางมาก 

3 พลวัตในเชิงความเชื่อการกานกก่ิงกะหรา 
ชาวไทใหญใหความสําคัญกับความเช่ือในการกานกกิ่งกะหรามาก และยึดถือปฏิบัติกันมา

อยางยาวนาน ซึ่งความเช่ือเกี่ยวกับการกานกกิ่งกะหรามีดังน้ี ผูฟอนตองเปนลูกคนสุดทองและตอง
เปนลูกคนเดียว ผูฟอนตองมีอายุ 15 ปข้ึนไป ผูฟอนตองเปนผูชายเทาน้ัน หามขามชุดนกและอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชในการแสดง ผูฟอนตองใสหนากาก และหามแสดงในงานแตงงานหรืองานศพ แตปจจุบัน
ความเช่ือบางอยางก็ถูกลดบทบาทลง เน่ืองจากปจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเกิด
การขายวัฒนธรรมกันข้ึนอยางมากมาย 

นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดศึกษาเรื่อง บทบาทนกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทใหญ จังหวัดแมฮองสอน
จากการศึกษา ผูวิจัยจึงเห็นไดวาการกานกกิ่งกะหราน้ันมียังคงมีบทบาทตอชาวไทใหญในปจจุบัน 
และมีบทบาทมากข้ึนกวาในสมัยกอน เชน ในสมัยกอนจะมีบทบาทงานปอยเหลินสิบเอ็ดอยางมาก 
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แตในปจจุบันไดมี บทบาทเพิ่มมากข้ึน เชน บทบาทในการสรางอัตลกัษณของไทใหญ การตอนรับแขก
บานแขกเมือง การทองเที่ยว ฯลฯ จากผลการศึกษาบทบาทของกานกกิ่งกะหราที่มีตอชาวไทใหญที่
กลาวไวขางตนทั้งหมด พบวาบทบาทในการแสดงสําคัญในงานประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญ
น้ันจะมีบทบาทตอชาวไทใหญมากที่สุด เห็นไดจากชาวไทใหญจะมีการแสดงกานกกิ่งกะหราในงาน
ประเพณีออกพรรษาหรืองาน ปอยเหลินสิบเอ็ดทุกป และจัดอยางย่ิงใหญ ทุกหมูบานจะฝกซอมและ
นํามาแสดงในงานกันอยางมากมาย เพื่อเปนการรับเสด็จพระพุทธเจาที่ทรงเสด็จลงมาโปรดยังโลก
มนุษย ตามความเช่ือของคนไทใหญ บทบาทรองลงมาคือบทบาทในการตอนรับแขกบานแขกเมือง  
จะเห็นไดวาเมื่อมีผูหลักผูใหญระดับสูงมาเย่ียมเยือนในจังหวัดแมฮองสอน มักจะนําการแสดงน้ีไป
แสดงตอนรับเสมอเช่ือวาเปนสิ่งที่มงคลตอผูพบเจอ จากน้ันจะเปนบทบาทในการสราง อัตลักษณของ
ไทใหญ เพราะวานกกิ่งกะหราเปนศิลปะการแสดงคูกับชาวไทใหญมายาวนาน และเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายวาเปนสิ่งที่บงบอกถึงความเปนอัตลักษณของชาวไทใหญอยางแทจริง ตอมาเปนบทบาทใน
การแสดงที่มีผลตอการทองเที่ยวในจังหวัดแมฮองสอน จะเห็นไดจากเมื่อมีการเปดงานเทศกาล
ทองเที่ยวในจังหวัดแมฮองสอน การแสดงกิ่งกะหรามักจะเปนการแสดงหน่ึงในการแสดงอื่นๆ ไมวาจะ
เปนการกาโต หรือกาไต เพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญดวย ตอมาเปนบทบาทใน
การสืบสานพระพทุธศาสนา เน่ืองจากนกกิ่งกะหราเปนการแสดงที่ชาวไทใหญใหความสําคัญ มีคุณคา
ตอการดํารงอยูของศาสนา เพราะมีความเช่ือเกี่ยวของกับศาสนา ฉะน้ันเมื่อมีงานบุญตางๆที่ใด  
ก็มักจะพบเจอกับการแสดงกานกกิ่งกะหราในงานน้ันเสมอ สุดทายจะเปนบทบาทในการสราง
ความสุขสนุกสนาน เห็นไดจากเมื่อมีการกานกกิ่งกะหรา ผูคนก็จะใหความสนใจและเกิดความรูสึก
สนุกสนานเมื่อเห็นนกกิ่งกะหราแสดงทาทางกระโดดไปมาอยางมีความสุขตามจังหวะเครื่องดนตรี 
ไทใหญ 

 

ขอเสนอแนะ  
งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาพลวัตการกานกกิ่งกะหรา และบทบทบาทของนกกิ่งกะหราที่

มีตอชาวไทใหญในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งสามารถศึกษาพลวัตและบทบาทของศิลปะการแสดงของ
ชาวไทใหญนอกจากน้ีได เชน ฟอนไต ฟอนโต กาแลวกาลาย เปนตน และยังสามารถศึกษาพลวัตงาน
ประเพณีออกพรรษา ของชาวไทใหญ หรือเรียกวาปอยเหลินสิบเอ็ด เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนตางๆ ของงานปอยเหลินสิบเอ็ดไดดวย 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน ปราชญชาวบานชาวไทใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน และบิดามารดา ที่ไดใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ีใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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การพัฒนาชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสงูจากทอพีวีซีรวมกบัแอพพลเิคช่ัน 
ในสมารทโฟน สําหรบัการประยกุตใชสอนวิชาฟสิกส 

 
มีชัย เทพนุรัตน1,2 รักเดียว เมืองมา1,2 ขนิษฐา สุภาวรรณ1,2  

ปริญญา สาเพชร1,2 และอนุสรณ ตองออน1,2
 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมคีวามมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดทดลองที่ซึ่งมีช่ือวา SAP-S1 มันเปนชุดทดลอง
คลื่นเสียงประสิทธิภาพสูง จากทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันในสมารทโฟน ใชสอนไดงาย และราคาถูก 
ชุดทดลองดังกลาวถูกสรางจากทอพีวีซี (Polyvinyl chloride) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.66 
เซนติเมตร ความยาวขนาด 120 เซนติเมตร รวมกับลําโพงบลูทูธถูกควบคุมดวยแอพลิเคช่ันSonic  
(I-phone 4-6 IOS 8) ทีซ่ึ่งสามารถที่จะเลือกชวงความถ่ีไดอยางหลากหลายในสมารทโฟน มันเปน
แหลงกําเนิดเสียง ซึ่งถูกออกแบบใหอยูภายในทอ และสามารถเคลื่อนที่ไดตามความยาวของทอ 
ลําโพงถูกติดต้ังเขากับแกนกลางแบบเลื่อนตําแหนงที่ติดสายวัดระยะได แกนกลางจากทอพีวีซีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.69 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร จากน้ันSAP-S1ถูกทดลองเปรียบเทียบกับ
ชุดทดลองแบบมาตรฐาน การทดลองเรื่องการสั่นพองของเสียงซึ่งแหลงกําเนิดเสียงถูกใชแตกตางกัน
ไดแกสอมเสียงและลําโพงที่ควบคุมดวยสมารทโฟน ซึ่งใหความถ่ีที่ใชมีคา 320 340 385 480 และ 
510 เฮิรตซ ตามลําดับ ในทอพีวีซี กับทอแกวเรโซแนนซ ในงานวิจัยน้ีพบวาชุดทดลอง SAP-S1  
มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดประมาณ 6.92 เปอรเซน เมื่อเที่ยบกับชุดทดลองมาตรฐาน และสามารถ
นําไปประยุกตใชสอนในวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี 

ในงานวิจัยน้ีพบวาการใช SAP-S1 สอนผานบทเรียนดวยข้ันตอนการสอนแบบ 5E มีสวนชวย
ใหนักเรียน สามารถเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณสั่นพองของคลื่นเสียง (Resonance phenomena) 
ไดดีข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องคลื่นเสียงของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 สามารถ
วัดออกมาไดถึงรอยละ 65.5 และ 77.7 ตามลําดับ และผลพบวารอยละ 90.5 ของจํานวนนักเรียนมี
เจตคติ ในการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
 
คําสําคัญ: ชุดทดลองคลื่นเสียง, สมารทโฟน, การสอนฟสิกส, 
 
 
 
 
 
 
 
  
1โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต. บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย E-mail: TMeechai14@gmail.com 
2หองปฏิบัติการนวัตกรรมทางฟสิกส โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

439

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

440 
 

Developing High-performance of Sound Wave Apparatus from PVC Pipe 
Used with Application in Smartphone for Teaching in Physics  
 

 Meechai Thepnurat1,2 Rakdiaw Muangma1,2 Kanitta Supawan1,2  
Parinya Saphet1,2 Anusorn Tong-on1,2 

 

Abstract  
 This work has aims to developing and studying the high-performance of 

sound wave instrument which name was SAP-S1, was made of PVC (Polyvinyl 
chloride) pipe and Bluetooth speaker which are simple and cheap materials. It was 
fabricated from PVC which diameter 7.66 cm and 120 cm of length. The Bluetooth 
speaker was controlled by a Sonic application (for I-phone 4-6 IOS 8) that is able to 
select a wide range of frequencies on the smartphone. The Bluetooth speaker was 
the source of the sound wave, which was designed to stay in the tube and move 
along the length of the tube. It was equipped with a centerpiece, which can be 
moved to the measuring position. A centerpiece has diameter 2.69 cm and 200 cm 
of length. Then, SAP-I1 was compared with a laboratory standard kit. The experiment 
on the resonance of sound, in which different sound sources were used, for 
example, voice forks and speakers controlled by smartphones. The frequencies used 
320 340 385 480 and 510 Hz, respectively, in PVC pipes with resonant glass tubes. In 
this research, it was found that the SAP-S1 has It had a maximum error of 
approximately 6.92 percent when compared with laboratory standard kit and can be 
applied to teaching in physics.  

In this research, it was found that the using of 5Es model with this instrument 
(SAP-S1) has very useful. The students can be easy understood about the resonance 
phenomena of a sound wave. The results have shown students were satisfied to 
learn. Meanwhile, the enhancing of learning achievement in grade 10 and 11 
students are 65.5 and 77.7 percent, respectively and 90.5 percent of the students 
was found that the attitude of students increase. 
 
Keyword: Sound Wave Apparatus, Smartphone, Physics teaching, 
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1. บทนํา  
ในปจจุบันมือถือแบบสมารทโฟน เปนที่นิยมของผูคนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ซึ่งกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันที่ปฏิเสธไมได และนักเรียนมัธยมในสมัยน้ีก็นํามือ
ถือมาโรงเรียนดวย (Neuneier, 2015) จึงกลายเปนปญหาการเรียนในช้ันเรียนสําหรับคุณครู ที่จะ
สอนเพราะสิ่งที่อยูในมือถือของนักเรียนดึงความสนใจจากการสอนของครูหนาช้ันเรียนไปอยูที่มือถือ
ของนักเรียน จึงทําใหการเรียนการสอนในยุคปจจุบันมีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งมีงานวิจัยทางการศึกษา
หลายกลุม (Igoe, 2013; พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556) ไดพลิกวิกฤตเปนโอกาสสําหรับการเรียนรูของ
นักเรียน โดยใชมือถือแบบสมารทโฟนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ไดอยางดี  
มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร  

สมารทโฟนสามารถชวยอํานวยความสะดวกในดานการมองเห็นของผูเรียนได เชน กลอง
ถายภาพ และวีดีโอในเครื่อง ผูเรียนจะต่ืนเตนเมื่อไดเห็นสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และ
ยังสามารถอํานวยความสะดวกในดานการฟงของผู เรียนใหได ยินสิ่ งที่หู ไมสามารถได ยินได  
(Tho, 2014) นอกจากน้ีแลวสามารถนํามาประยุกตใชในการวัดความเรงโดยใชสมารทโฟนได (Price, 
2014) ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกและอยากจะคนหาปริมาณตางๆ ทางฟสิกส (Andrade, 2014; 
Lucking, 2010; Fitzgerald, 2011) รอบตัว เชน ตําแหนงที่อยู สนามแมเหล็กไฟฟา ความเขมแสง 
ระยะ ขนาดของสิ่งของ เปนตน และในปจจุบันสถาบันการศึกษาหลายๆที่ ไดมีแนวโนมที่จะนํา
สมารทโฟนไปใชสอนในช้ันเรียนมากข้ึนเรื่อยๆ(Price, 2014) เชน ป 2014 น้ี กลุมวิจัยของ Dothang 
Truong และคณะ (Truong, 2014) ไดพัฒนาออกแบบ Mobile Application เพื่อใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนและการสอน เปนตน 

เน่ืองจากเน้ือหาที่ผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตองเรียนมีหัวขอ เรื่องคลื่นเสียงโดยใชการสั่นพอง
ของเสียงแตไมมีชุดการทดลองที่ครูจะสามารถหามาได ทําใหผูเรียนทําความเขาใจในเน้ือหาไดไมดี
เทาที่ควร จึงไดนําอุปกรณมาปรับปรุง ดังตัวอยาง เชน ปรีณาพรรณ และคณะ (ปรีณาพรรณ พิมพ
พิศาล, 2557) ไดสรางชุดทดลองเพื่อหาคาอัตราเร็วเสียงในของแข็งโดยวิธีการสั่นพองของคลื่นเสียง 
เปนแบบทอแกว และธีระยุทธ และคณะ(ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง, 2556) ไดสรางชุดการเรียนวิชา
ปฏิบัติการฟสิกส 1 เรื่อง การหาความเร็วเสียงโดยวิธีเรโซแนนซ สําหรับการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งยังใชใชทอแกว เชนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองชุดยังใชตนทุนในการสรางสูง และไมทนทาน
จากการแตกหัก 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดทดลองที่ซึ่งมีช่ือวา SAP-S1 มันเปนชุดทดลอง
คลืน่เสียงประสิทธิภาพสูง จากทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันในสมารทโฟน ใชสอนไดงาย คงทน และ
ราคาถูก 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสูงจากทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันใน

สมารทโฟน  
2.  เพื่อทดลองใชชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสูงจากทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันใน

สมารทโฟน กับกลุมประชากรเปน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนเม็งรายวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 51 คน โดย 

 2.1 หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดทดลอง SAP-S1 
 2.2 หาเจตคติของนักเรียน 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ออกแบบ พัฒนา และทดลอง ชุดทดลอง SAP-S1 เปรี่บบเทียบกับชุดทดลองมาตรฐาน  
3.2 ทดลองใชชุดทดลอง SAP-S1 กับกลุมประชากรเปน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 

24 คน และ 5 จํานวน 27 คน จากโรงเรียนเม็งรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รวม จํานวน 51 คน 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
SAP-S1 หมายถึง ชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสูงจากทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันใน

สมารทโฟน 
สมารทโฟน หมายถึง โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีระบบปฏิบัติการ มันสามารถติดต้ังระบบ 

ฏิบัติการหรือโปรแกรมเสริม สําหรับเพิ่มความสามารถโทรศัพทในการตรวจวัดคาตางๆได  
แอพพลิเคช่ัน หมายถึง ระบบปฏิบัติการหรือซอฟแวรที่ชวยใหผูใชสามารถอานคา ควบคุม 

ตรวจวัด และติดตอสื่อสาร บนหนาจอของเครื่องโทรศัพท ไดตามความตองการของผูใช 
เรโซแนนซ หมายถึง ปรากฏการณเมื่อระบบถูกทําใหสั่นดวยความถ่ีเทากับความถ่ีธรรมชาติ

ของระบบเองแลว การสั่นน้ันจะสั่นไดรุนแรงหรือมีชวงกวางของการสั่นกวางมากที่สุด (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2559) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดทดลองในงานวิจัยน้ี หมายถึง คะแนนของผูเรียนที่ไดจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนตองมีคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มากกวา แบบทดสอบกอนเรียน มากกวา 
รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมเกิน .05 

เจตคติของนักเรียนในงานวิจัยน้ี หมายถึง นักเรียนมีเจตคติในระดับ คะแนนความพึงพอใจ
มาก ไมตํ่ากวารอยละ 80 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
เราจะสามารถพัฒนาชุดทดลอง SAP-S1 สําหรับการสอนปฏิบัติการฟสิกส เรื่อง การสั่นพอง

ของคลื่นเสียงหลอดเรโซแนนซ ที่สามารถทําจากวัสดุรอบตัวที่จัดหาไดงายในชีวิตประจําวัน และมี
ราคาถูก ใหมีประสิทธิภาพสูงเที่ยบเทากับ ชุดทดลองมาตรฐานไดหรือไม และชุดทดลองที่สรางข้ึนน้ี
สามารถใชงานไดจริงหรือไม  
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1. ศึกษาหลักการ การสั่นพองของคลื่นเสียงหลอดเรโซแนนซ 
ตามทฤษฎีทางฟสิกส (ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง, 2556, Serway, 2014) การสั่นพองของคลื่น

เสียงหลอดเรโซแนนซ คือ ปรากฏการณการเคลื่อนที่ของเสียงผานตัวกลางแลวทําใหอนุภาคของ
ตัวกลางมีการสั่นดวยความถ่ีเดียวกันกับความถ่ีของแหลงกําเนิดเสียง เชน สอมเสียง ลําโพง เปนตน 
เมื่อใหคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผานอากาศที่อยูในหลอดเรโซแนนซ ผูทําการทดลองจะไดยินเสียงดังที่สุด 
ตรงตําแหนงที่เกิดการสั่นพอง จะมีการแทรกสอดระหวางคลื่นเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง กับคลื่น
เสียงที่สะทอนจากเรโซแนนซ ขณะที่เกิดการสั่นพองของคลื่นเสียงในทออากาศ ทําใหเกิดคลื่นน่ิงข้ึน
และระยะทางระหวางตําแหนงเสียงดังที่สุดครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จะมีคาเทากับ ½ ของความยาวคลื่น
เสียง (λ) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

จากภาพที่ 1 ให  

L1 แทน ระยะทางจากลําโพงถึงตําแหนงเสียงดังที่สุดครั้งที่ 1 โดย 𝐿� = 𝜆/4  

L2 แทน ระยะทางจากลําโพงถึงตําแหนงเสียงดังที่สุดครั้งที่ 2 โดย 𝐿� = 3𝜆/4  
จะได 

𝐿� − 𝐿� = �
�
  (1) 

 

ผลตางของระยะทาง ∆𝐿 = 𝐿� − 𝐿� สมการที่ (1) สามารถเขียนไดดังน้ี 
 

∆𝐿 = �
�

    (2) 

 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงการสั่นพองในหลอดเรโซแนนซ 
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สามารถหาความยาวคลื่นของเสียงจากสองเทาของผลตางของระยะทางของตําแหนงเสียง
ดังที่สุดที่อยูถัดกันดังแสดงในสมการที่ (3) 

𝜆 = 2∆𝐿    (3) 
 
เมื่อรูความยาวคลื่น(λ) และความถ่ีเสียงจากลําโพง (f) ก็สามารถคํานวณหาอัตราเร็วของ

เสียง (v) ไดดังสมการที่ (4) 

𝑣 = 𝜆𝑓    (4) 
 
อัตราเร็วของเสียงในอากาศมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศโดยประมาณ ตามสมการ 
 

𝑣� = 331 + 0.6𝑡 (5) 
 
เมื่อ Vt เปนอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ t ใดๆ และมีหนวยเปนเมตรตอวินาที 
t เปนอุณหภูมิของอากาศ มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 
6.2. สรางชุดทดลอง 
ชุดทดลอง SAP-S1 เรื่องการสั่นพองของเสียง ซึ่งไดออกแบบเปนหลอดเรโซแนนซ จากทอ 

PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.66 เซนติเมตร ความยาวขนาด 120 เซนติเมตร ประกอบเขากับ
แหลงกําเนิดคลื่นแบบปรับคาความถ่ีได จากโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน Sonic ในชวง ความถ่ี 320 Hz 
380 Hz และ 440 Hz เช่ือมตอกับลําโพงแบบ Bluetooth ในสมารทโฟน I-phone 4-6 IOS 8  
โดยลําโพงจะถูกติดต้ังเขากับแกนกลางแบบเลื่อนตําแหนงที่ติดสายวัดระยะได ทําจากทอพีวีซีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.69 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2  

 

 
 

(ก) (ข) 

444

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

445 
 

ภาพท่ี 2 (ก) ภาพสวนประกอบของชุดทดลองเรื่องการสั่นพองของเสียงจากทอพีวีซี  
ที่ควบคุมความถ่ีเสียงดวยโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน Sonic ในสมารทโฟน SAP-S1 ที่ถูกพัฒนาข้ึน (ข) 
อุปกรณทดลองกําทอนในหลอดแกว ซึง่เปนชุดทดลองมาตรฐานปฎิบัติการสําหรับเปรียบเทียบ 

6.3. ทําการทดลองเปรียบเทียบกับชุดมาตรฐานทําจากหลอดแกวเรโซแนนซ ไดแก 
หลอดแกวเรโซแนนซเทียบกับทอพีวีซี และซอมเสียงเทียบกับลําโพง แลววัดระยะที่เกิดการสั่นพอง
ของเสียง และคํานวณหาความยาวคลื่น ตามสมการที่ (1) และหาคาความคลาดเคลื่อนจากการ
ทดลอง 

6.4. เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
นําชุดทดลองเรื่องการสัน่พองของเสียง และแผนการสอนเรื่องคลื่นเสียง ทดลองสอนกับกลุม

ประชากรเปนนักเรียนช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนประชากรที่ยังไมเคยเรียนเรื่องน้ี และ  
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 เคยเรียนมาแลว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 51 คน ในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E  
ซึ่งมีแผนการสอนเรื่องคลื่นเสียง แบบบนัทึกการสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู 

6.5. การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช 
หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดทดลอง SAP-S1 และการประเมินเจตคติของผูเรียน

ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่องการสั่นพองของเสียง 
จากการหาคา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ, รอยละของคะแนนเฉลี่ย, คาเฉลี่ย, และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑความพึงพอใจของผูเรียนอยู 5 ระดับ ดังน้ี  

คาคะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 
4.50-5.00   ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50-4.49   ความพึงพอใจมาก 
2.50-3.49  ความพึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49  ความพึงพอใจนอย 
1.00-1.49  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
ข้ันตอนสุดทายคือ การนําผลตรวจคะแนน แบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

7. ผลการวิจัย 
จากชุดทดลองเรื่องการสั่นพองของเสียงน้ี ไดใชแหลงกําเนิดเสียงดวยกัน 2 แหลง ไดแก 

สอมเสียง และลําโพงที่ควบคุมดวยสมารทโฟน ซึ่งใหความถ่ีที่ใชมีคา 320 340 385 480 และ 510 
เฮิรตซ(Hz) ผูสังเกตสามารถวัดระยะที่เสียงมีการสั่นพองกันดังที่สุดไดสองระยะ ไดแก ระยะ L1 และ 
L2 แลวคํานวณหาผลตางจากทั้งสองระยะไดผลดังตารางที่ 1 เพื่อจะนําไปหาความยาวคลื่น  
ตามสมการที่ (2) จากการทดลองวัดระยะการสั่นพองของเสียงในทอทั้งสองชนิด สามารถคํานวณหา
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดตามตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงคาความถ่ีกับระยะของ L2-L1 ของทอพีวีซี และทอแกวเรโซแนนส 
 

ความถี่ (f) 
(Hz) 

ทอพีวีซี ทอแกวเรโซแนนส 
L2-L1 

สอมเสียง 
(เมตร) 

 
SD 

L2-L1 
ลําโพง
(เมตร) 

 
SD 

L2-L1 
สอมเสียง
(เมตร) 

 
SD 

L2-L1 
ลําโพง
(เมตร) 

 
SD 

320 0.528 0.005 0.541 0.004 0.544 0.005 0.532 0.001 
340 0.501 0.006 0.503 0.007 0.543 0.002 0.500 0.003 
385 0.447 0.003 0.439 0.003 0.443 0.002 0.446 0.002 
480 0.358 0.003 0.358 0.003 0.361 0.001 0.361 0.002 
510 0.334 0.002 0.355 0.008 0.341 0.002 0.332 0.004 

 
การเปรียบเทียบ สอมเสียงกับลําโพง ไดผลการทดลองเปรียบเทียบกันระหวาง ทอแกว 

เรโซแนนซกับทอพีวีซี ซึ่งใชแหลงกําเนิดเสียงที่ตางชนิดกัน ไดแก สอมเสียงตามความถ่ีชนิดตางๆ 
และลําโพงแบบไรสายที่สามารถปรับความถ่ีเสียงไดผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน และวัดระยะที่
ไดยินเสียงดังจากการสั่นพองของเสียงในทอทั้งสองชนิด แลวไดหาความตางระยะการสั่นพอง (L2-L1) 
และสามารถหาคาความคลาดเคลื่อนในการวัดแตละคาจากการคํานวณสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ซึ่งไดผลตามตารางที่ 1 และเมื่อนําผล 

จากตารางดังกลาวมาทําเปนกราฟจึงไดผลการทดลองสําหรับการเปรียบเทียบ ดังภาพที่ 2 
(ก) และ (ข) แสดงใหเห็นวาลําโพงและตําแหนงที่ติดต้ังลําโพงในทอใชไดดีใกลเคียงกับสอมเสียงของ
ชุดทดลองมาตรฐานในหองปฏิบัติการ และสามารถนํามาใชแทนสอมเสียงได 
 

 
 
 

(ก) (ข) 

446

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

447 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพผลการทดลองเปรียบเทียบวัดคาความยาวคลื่นกับความถ่ีของ (ก)ทอแกวเร
โซแนนซ กับ(ข)ทอพีวีซี และการใชแหลงกําเนิดเสียงที่แตกตางกันของ (ค) ลําโพง กับ(ง)สอมเสียง 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคาความถ่ี, ความยาวคลื่น และความเร็วเสียงภายใน ทอพีวีซี และทอแกวเรโซแนนส 

 
 

ความถี่ (f) 
(Hz) 

ทอพีวีซี ทอแกวเรโซแนนส 
สอมเสียง ลําโพง สอมเสียง ลําโพง 

λ (m) V (m/s) λ 
(เมตร) 

V (m/s) λ (m) V (m/s) λ (m) V (m/s) 

320 1.056 337.92 1.082 346.24 1.088 348.16 1.064 340.48 
340 1.002 341.68 1.006 342.04 1.086 370.33 1 340 
385 0.894 343.30 0.878 338.03 0.886 340.22 0.892 343.42 
480 0.716 343.68 0.716 343.68 0.722 346.56 0.772 346.56 
510 0.668 342.02 0.710 362.21 0.682 349.18 0.664 338.64 
เฉล่ีย  341.72  346.44  350.89  341.82 

 

(ค) (ง) 

447

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

448 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงคาแนวโนของกราฟเสนตรง ระหวางความยาวคลื่นเสียงกับ 1/ความถีของ
เสียง เพื่อหาความชันของกราฟเสนแนวโนวซึ่งแสดงถึงอัตราเร็วเสียงจากผลการทดลอง 

 
สําหรับการเปรียบเทยีบ ทอพีวีซี กับทอแกวเรโซแนนซ ในภาพที่ 3 (ค) และ (ง) แสดงใหเห็น

วา ผลของเสนกราฟระหวางความถ่ีและความยาวคลื่น ของทอพีวีซีมีความใกลเคียงกับทอแกวเรโซแน
นซของชุดทดลองมาตรฐานในหองปฏิบัติการ ซึ่งมีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดประมาณ 6.92 
เปอรเซน เมื่อเที่ยบกับชุดทดลองมาตรฐานดังกลาว  

ผลการหาอัตรเร็วเสียงจากตารางที่ 2 สังเกตไดวาความยาวคลื่นเสียงแปรผกผันกับความถ่ี 
และแปรผันตรงกับ 1/f ตามภาพที่ 4 และตามสมการที่ (4) มาจากการนําผลจากการคํานวนหาความ
ยาวคลื่นเสียง ตารางที่ 1 ในทอพีวีซี และทอเรโซแนนส ที่แหลงกําเกิดเสียงทั้งสองชนิดเปรียบเที่ยบ
กัน ที่ระดับความถ่ีตางๆ คํานวณหาอัตรเร็วเสียงจากการทดลองเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 345.22 m/s 
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยขณะทําการทดลองประมาณ 23.7 องศาเซลเซียส ในขณะที่ชุดทดลองมาตรฐาน
ไดอัตรเร็วประมาณ 350.89 m/s พบวาอัตรเร็วเฉลี่ยจากชุดทดลอง SAP-S1 ไดคาประมาณ 346.44 
m/s ซึ่งไดคาทีไ่กลเคียงกับผลจากการคํานวณตามสมการที่ (5) และสามารถคํานวณหาอัตรเร็วจาก
ความชันจากกราฟเสนแนวโนวตามสมการในกราฟแนวโนว ในภาพที่ 4 ไดอัตราเร็วของเสียง
ประมาณ 340.97 m/s  
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ภาพท่ี 5 (ก) ชุดทดลอง SAP-S1 (ข) ชุดทดลองเรื่องการสัน่พองของเสยีงจากทอพีวีซีรวมกับ
มือถือสมารทโฟนชวย ถูกทดลองนําไปประยุกตใชสอนในโรงเรียนโรงเรียนเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการทดลองถูกวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะหแบบกราฟ  
ฮิตโตแกรม ของนักเรียนช้ัน (ง) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 24 คน และ (ค) นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 จํานวน 27 คน รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน  

 
ตารางท่ี 3 ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  
การทดสอบ จํานวน

ประชากร(n) 
คะแนนเต็ม x� SD t Sig. 

นักเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
กอนเรียน 24 10 2.13 1.01 3.67 .000 
หลังเรียน 24 10 3.21 1.38   
นักเรียนชั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
กอนเรียน 27 10 2.74 1.17 5.31 .000 
หลังเรียน 27 10 4.37 1.49   

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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จากการเก็บขอมูลของชุดการทดลองเรื่องการสั่นพองของเสียงจากทอพีวีซีรวมกับมือถือ
สมารทโฟนชวย สําหรับการสอนในวิชาฟสิกส พรอมทั้งแผนการสอนเรื่องคลื่นเสียง ที่โรงเรียนเรียน
เม็งรายมหาราชวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยใชกลุมประชากรเพียงกลุมเดียว คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 จํานวน 51 คน ซึ่งไดวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง และ การเขียน
แผนผังความคิด (Mind Map) ของนักเรียนช้ัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ความถูกตอง
ครบถวนของคําตอบ 90 % ตอบถูกตองตามเน้ือหาสาระที่ผูสอนตองการ สวนการเขียนแผนผัง
ความคิดที่เขียนสรุปไดเขาใจ ตกแตงสีสันสวยงาม และการนําเสนอการเขียนแผนผังความคิดไดอยาง
นาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของคนในหองไดดี จากผลการทดลอง และ การเขียนแผนผัง
ความคิด ของนักเรียนช้ัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา ความถูกตองครบถวนของคําตอบ 
90 % ตอบถูกตองตามเน้ือหาสาระที่ผูสอนตองการ และการเขียนแผนผังความคิดที่เขียนสรุปได
เขาใจ เน่ืองจากมีความรูเดิม และการนําเสนอการเขียนแผนผังความคิด ไดอยางนาสนใจ สนุกสนาน 
สามมารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนในหองไดเปนอยางดี 

ผลจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดจากการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสอบแบบสืบเสาะหา
ความรู (5E) ไดแก ข้ันสรางความสนใจ (E1: Engagement), ข้ันสํารวจและคนหา (E2: Exploration),  
ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (E3: Explanation), ข้ันขยายความารู (E4: Elaboration) และข้ันประเมิน  
(E5: Evaluation) ซึ่งสามารถสรุป ผลการจัดการเรียนรูไดดังน้ี 

E1: ผูเรียนใหความสนใจกับคําถามที่ผูสอนถามเปนอยางมาก เน่ืองจากใชสมารโฟนมาเปน
สื่อการเรียนการสอน และเน้ือหาที่จะสอนก็เปนเรื่องที่ใกลตัวและอยูรอบๆตัวของผูเรียน E2: เมื่อให
ผูเรียนแตละกลุมศึกษาขอมูลจากใบงาน และทําการทดลองปรากฏวาผูเรียนใหความสนใจและ
กระตือรอืรนกับการทดลอง คนหาขอมูล มีการจัดการแบงงานและหนาที่กันภายในกลุมของผูเรียน 
เน่ืองจากอุปกรณการทดลองทําจากวัสดุใกลตัวของผูเรียน และใชงานงาย E3: ผูเรียนสามารถสรุป
เน้ือหาไดครบถวน และทําใบงานการทดลองถูกตองครบถวนตามจุดประสงคที่วางไว E4: ผูเรียนบาง
คนยังขาดความเขาใจในเน้ือหาครูจึงขยายความรูเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนทุกคนเขาใจตรงกันและ
ถูกตอง E5: ในการประเมินผลการจัดการเรียนรูผูเรียนสามารถสรุปและสามารถเขียนเปนแผนผัง
ความคิดและนําไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับเพื่อนๆในกลุมไดเปนอยางดี โดยการออกมานําเสนอหนาช้ัน
เรียนทีละกลุม  

ผลจากตรวจคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 4  
ซึ่งเปนกลุมประชากรที่ยังไมเคยเรียนเรื่องการสั้นพองของเสียงในวิชาฟสิกสมากอน  และช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปที่ 5 ซึ่งเปนกลุมประชากรที่เคยเรียนเน้ือหาดังกลาวมาแลว ในวิชาฟสิกส จากน้ัน
นํามาผานกระบวนการวิเคราะห ไดผลออกมาในรูปแบบของกราฟทางสถิติฮิตโตแกรมระหวางความถ่ี
ของจํานวนนักเรียนและคะแนนที่นักเรียนสามารถทําได และไดแสดงคาที่ไดจากการคํานวณทางสถิติ
ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบื่ยงเบนมาตฐาน คาความแตกตางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลัง
เรียน และคาความผิดพลาดที่เกิดข้ึนไมเกิน .05 ตามลําดับ ของกลุมประชากร ซึ่งแสดงถึงผลของการ
ใชชุดทดลอง SAP-S1 กับกลุมประชากรดังน้ี 
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ผลการทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียน ในภาพที่ 5 (ค) แสดงใหเห็นวาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดทดลองกับผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการเรียนดีข้ึนคิดเปน
รอยละ 62.5 ยืนยันผลจากกราฟเมื่อเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียน จะเห็นไดวากลุมความถ่ีของ
คะแนนสูงปรากฏเพิ่มข้ันเปนสองจุดในผลการทดสอบหลังเรียน โดยมีความถ่ีขยับข้ึนในชวงคะแนน 
4-7 คะแนน คาสวนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียนมีการกระจายตัวเพิ่มข้ึนเน่ืองจากชวง
คะแนนที่นักเรียนทําไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในทิศทางของคะแนนสูงข้ึน มีอีกประการหน่ึง คาเฉลี่ย 
แสดงใหเห็นวาคาขอมูลที่อยูตําแหนงตรงกลางของขอมูลมีการเลื่อนตําแหนงไปสูคะแนนที่เพิ่มข้ึน  
น้ันแสดงถึงประสิทธิภาพของชุดทดลอง SAP-S1 ที่มีสวนชวยเพิ่มความเขาใจในการเรียนการสอน 
เรื่องการสั่นพองของเสียงในกลุมประชากร ของช้ัน มัธยมศึกษาช้ันปที่ 4 ผลการวัดจากตารางที่ 3  
คาความแตกตางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 3.67 และคาความผิดพลาด
ที่เกิดข้ึน เปน .000 จะสังเกตุไดวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  

ผลการทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียน ในภาพที่ 5 (ง) ไดแสดงใหเห็นชัดเจนมากข้ึน 
วาหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใชชุดทดลองกับผูเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการ
เรียนดีข้ึนคิดเปนรอยละ 77.9 โดยยืนยันผลจากกราฟเมื่อเทียบกับผลการทดสอบกอนเรยีน จะเห็นได
วากลุมความถ่ีของคะแนนสูงปรากฏโดยลักษณะของชวงความถ่ีสูงสุดมีการเลื่อนไปในทิศทางของ
คะแนนสูงข้ึนในผลการทดสอบหลังเรียน โดยมีความถ่ีขยับข้ึนในชวงคะแนน 4-8 คะแนน อีกประการ
หน่ึง คาสวนเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียนมีการกระจายตัวเพิ่มข้ึนเน่ืองจากชวงคะแนนที่
นักเรียนทําไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในทิศทางของคะแนนสูงข้ึน คาเฉลี่ย แสดงใหเห็นวาคาขอมูลที่อยู
ตําแหนงตรงกลางของขอมลูมีการเลื่อนตําแหนงไปสูคะแนนที่เพิ่มข้ึนเชนกัน ตามผลการวัดจากตาราง
ที่ 3 คาความแตกตางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 5.31 และคาความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน เปน .000 จะสัง เกตุไดวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น้ันเปนการยืนยันถึงประสิทธิภาพของชุดทดลอง SAP-S1 ที่มีสวนชวย
เพิ่มความเขาใจในการเรียนการสอน เรื่องการสั่นพองของเสียงในกลุมตัวอยางน้ีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
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ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียน ช้ัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 
 

ขอความแบบสอบถาม ม.4 ระดับความ
พึงพอใจ 

ม.5 ระดับความ
พึงพอใจ 

𝑋� SD  𝑋� SD  

1. ชุดทดลองมีความนาสนใจ 4.42 0.58 มาก 4.52 0.64 มากที่สุด 
2. ชุดทดลองชวยใหการเรียนงายขึน้ 4.50 0.51 มากที่สุด 4.44 0.64 มาก 
3. ชุดทดลองชวยกระตุนใหนักเรียน
อยากเรียนมากขึ้น 

4.46 0.66 มาก 4.07 0.47 มาก 

4. ชุดกิจกรรมการทดลองชวยให
นักเรียนเขาใจในเน้ือหาที่เรียน 

4.33 0.70 มาก 4.26 0.59 มาก 

5. ชุดทดลองมีความสะดวกในการผลิต
และงายตอการนํามาใช 

4.54 0.66 มากที่สุด 4.26 0.66 มาก 

6. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดทําการ
ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง 

4.29 0.55 มาก 4.48 0.64 มาก 

7. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการใชส่ือ
และอุปกรณการทดลองที่อยูในชุด
กิจกรรมการทดลอง 

4.63 0.49 มากที่สุด 4.30 0.72 มาก 

8. นักเรียนมีความพอใจตอการนําเสนอ
เน้ือหาและใบความรูในชุดทดลองที่มี
ความครบถวน 

4.17 0.82 มาก 4.15 0.72 มาก 

9. รูปแบบการจัดกิจกรรมในชุดทดลอง
ชวยเสริมทักษะกระบวนการทดลอง
ใหกับนักเรียน 

4.21 0.59 มาก 4.48 0.64 มาก 

เฉล่ีย 4.39 0.62 มาก 4.33 0.64 มาก 

 
นอกจากน้ีไดวัดผลความพึงพอใจหรอืความสนุกของการเรียนการสอนรวมกับชุดทดลองเรื่อง

การสัน่พองของเสียงจากทอพีวีซี ของผูเรียน ตามตารางท่ี 4 ซึ่งความพึงพอใจในการเรียนรู อยูใน
ระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 90.5 

 

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยน้ีไดประสบความสําเร็จในการพฒันาชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสูงจาก

ทอพีวีซีรวมกับแอพลิเคช่ันในสมารทโฟน (SAP-S1) สามารถใชแทนชุดทดลองมาตรฐานไดดี ซึ่งมันมี
คาความคลาดเคลื่อนสูงสุดประมาณ 6.92 เปอรเซน เมื่อนําชุดทดลอง SAP-S1 กับกลุมประชากร 
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนเม็งรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จํานวน 51 คน  
โดยสอนผานบทเรียนดวยข้ันตอนการสอนแบบ 5E มีสวนชวยใหนักเรียน สามารถเขาใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณสั่นพองของคลื่นเสียง (Resonance phenomena) ไดดีข้ึน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
เรื่องคลื่นเสียงของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 สามารถวัดออกมาไดถึงรอยละ 65.5 และ 
77.7 ตามลําดับ และผลพบวารอยละ 90.5 ของจํานวนนักเรียนมีเจตคติ ในการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
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ขอเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใชมีดังน้ี เน่ืองจากชุดทดลองเรื่องการสั่นพองของเสียงที่
สรางจากทอพีวีซีสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี ราคาถูก ลดขอจํากัด
เรื่องวัสดุอุปกรณการทดลอง โดยเฉพาะครูที่อยูในที่หางไกลและมีงบประมาณนอย สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเรียนไดดี ทําใหผูเรียนเห็นภาพ ไดยินเสียง เรียนรูสังเกตการเปลี่ยนแปลง และนํามา
ซึ่งคําถามที่นาสนใจอีกมากมาย สามารถนําไปใชรวมกับแผนการสอนแบบ 5E และแบบสะเต็มศึกษา
ซึ่งองคความรูวิชาการของศาสตรทั้งสี่ที่มีความเช่ือมโยงกันในรูปแบบ STEM (Science Technology 
Engineering and Mathematics) ได และสามารถทําใหชุดทดลองดังกลาว จัดการเรียนรูแบบ 
STEM ในช้ันเรียนไดในอนาคต ซึ่ง STEM จะเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญ สามารถอธิบายไดดังน้ี เมื่อ
วิเคราะหตามกรอบแนวคิดแบบสะเต็มศึกษาในมุมมองของสะเต็มศึกษา (STEM Education) สมารท
โฟน เปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญที่สามารถ บูรณาการ การรูเรื่องเทคโนโลยี (Technology 
Literacy) ในสะเต็มศึกษาใหเกิดข้ึนกับผูเรียนได เมื่อนํามารวมกับเน้ือหาเรื่องคลื่นเสียงซึ่งผูเรียนจะ
ไดรับความรูเรื่องวิทยาศาสตร (Science Literacy), สมการฟสิกสซึ่งผูเรียนตองประยุกตใชทักษะการ
คํานวณ การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และการที่ผูเรียนเขาใจถึงสวนประกอบ
ตางๆ รวมถึงหลักการออกแบบ ของชุดทดลองคลื่นเสียงประสิทธิภาพสูงจากทอพีวีซีรวมกับ
แอพพลเิคช่ันในสมารทโฟน วามันทํางานไดอยางไรน้ัน ผูเรียนจะไดรูเรื่องวิศวกรรม (Engineering 
Literacy) ซึ่งสวนน้ีเปนสวนสําคัญที่สุดซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเก็บขอมูลการทดลอง และเขาใจ
ธรรมชาติของเสียงที่อยูในทอพีวีซีไดอยางดี 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอแสดงความขอบคุณ นายธนันชัย ใจคลองแคลว และนายณัฐพงศ แกวรากมุข นักศึกษา

โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ไดรวบรวมขอมูล, คณะครุศาสตร 
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่อํานวยความสะดวกดานหองปฏิบัติการและ
ดานตางๆ, ผูอํานวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่ใหความรวมมือในการทําวิจัย และสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ใหทุน
สนับสนุนการวิจัย 
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การศึกษาหลักธรรมของตัวละครในเสภาขุนชางขุนแผน 
 

ยุพาวรรณ สมัคร1
 วาทิต ธรรมเชื้อ2 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาหลักธรรมของตัวละครในเสภาขุนชางขุนแผน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักธรรม 
ที่ปรากฏจากตัวละครในเสภาขุนชางขุนแผน และเพือ่ศึกษาคุณคาของหลักธรรมจากบทบาทของตัว
ละครในเรื่อง เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ผลการวิจัยพบวา หลักธรรมสําคัญของตัวละคร 
ที่ปรากฏในเรื่อง ประกอบดวย การประพฤติผิดในหลักของศีล 5 สวนใหญเปนศีลขอ 3 และ 4  
ซึ่งเปนผลสะทอนมาจากการประพฤติผิดในอกุศลมูล 3 อันไดแก โลภะ โทสะ และ โมหะ นอกจากน้ี
กวีไดนําเสนอแนวคิดและช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของตัว
ละครในเรื่องไวดวย ซึ่งบทบาทพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องจะสะทอนคุณคาในการปฏิบัติตนใหเหน็
วา หนทางแหงการประพฤติตนสามารถไดมาซึ่งทั้งผลประโยชนและผลกระทบในการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมที่ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน หากบุคคลใดนอมนําหลักธรรมมาใชยอมสงผลอันดีตอ 
ผูปฏิบัติเอง แตในระหวางเดียวกันกับบุคคลใดที่ไมนอมนําหลักธรรมมาใชก็ยอมสงผลกระทบใหสังคม
ของบุคคลเหลาน้ันเกิดความวุนวาย สับสนข้ึนได 

 
คําสําคัญ:  เสภาขุนชางขุนแผน, หลักธรรมของตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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The Study of the Moralities of the Characters  
in the Tale of Khun Chang Khun Phane 

 
Abstract 

This research aims to study the moralities of the characters in the tale of 
Khun Chang Khun Phane. The objectives of the research are:  

1. To study the moralities revealing from characters in the tale of Khun Chang 
Khun Phane 

2. To study the value of moralities from characters' roles in the tale for 
guiding as a way of life 

The result shows that the importnt moralities of the characters revealing from 
the tale consist of misbehaving in the five precepts, especially in the third and the 
fourth precept, which reflects from the root causes of evil (Akuslmol); greed, anger 
and delusion. Besides, the poet expresses the concepts which show the impacts of 
Buddhism determining the roles of the characters in the tales. 

 
 
 

  

456

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

457 
 

1. บทนํา 
เสภาขุนชางขุนแผนถือวาเปนวรรณคดีไทยเรื่องหน่ึงที่มีความโดดเดนดานเน้ือหา กลาวคือ 

เปนเรื่องราวที่บุคคลชนช้ันกลางเปนผูดําเนินเรื่องเสียสวนใหญ ซึ่งตางจากวรรณคดีเรื่องอื่นที่ใหการ
ดําเนินเรื่องเปนบทบาทของคนช้ันสูง ในขณะเดียวกันตัวละครในเรื่องมีลักษณะเปนตัวละครกลม 
กลาวคือ ตัวละครมีความรูสึกนึกคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีลักษณะที่ชวนใหคิดวาตัวละครน้ัน
เปนบุคคลที่มีอยูจริงในสังคม ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเสภาขุนชางขุนแผนสามารถเขาถึงอารมณของผูอาน
ไดงาย และใหความรูสึกเหมือนอานนิยายพื้นบานเรื่องหน่ึง 

ความเขาถึงงายของวรรณคดีเรื่องน้ี เปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเปนที่นิยมแพรหลายและเปนที่
รูจักกันอยางกวางขวาง นอกจากน้ีเสภาขุนชางขุนแผนยังเปนวรรณคดีที่ไมสามารถถายทอดออกมาได
จากการมองเพียงมุมมองเดียว อาจกลาวไดวา เสภาขุนชางขุนแผนมีหลากหลายมิติใหหยิบยกออกมา
นําเสนอ เน่ืองจากเปนเรื่องราวของบุคคลหลายชนช้ัน หลายเหตุการณ หลายวัฒนธรรม และ
หลากหลายเช้ือชาติ เพราะตัวละครและฉากลวนแตมาจากหลากหลายพื้นที่ (กระแสร มาลยาภรณ
และชุดา จิตพิทักษ, 2528: 49) 

นอกจากเน้ือเรื่องที่โดดเดนแลว เสภาขุนชางขุนแผนยังมีคุณคาทางดานวรรณศิลปที่จะไมพูด
ถึงก็คงเปนไปไมได เน่ืองจากลักษณะการใชคํา และการใชภาพพจนที่สื่อถึงความลึกซึ้งถึงอารมณและ
ความเขมขนดวยความหมายที่สื่อภาพไดอยางแจมชัดและมีชีวิตชีวาไดอยางนาอัศจรรย กลาวคือ  
การใชภาษาที่เขาใจไดงายแตเต็มไปดวยความงดงามสามารถสรางจินตภาพและอารมณคลอยตามไอ
ยางไมรูตัว ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหขอสรุปวา เสภาขุนชางขุนแผนน้ันมีความสมบูรณทั้งในดาน
วรรณศิลป และดานเน้ือหาอยางที่ไมสามารถจะตัดเรื่องใดเรื่องหน่ึงออกไปได (อัควิทย เรืองรอง, 
2543: 33) 

ดังที่ไดกลาวไปขางตนวา เสภาขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีที่ดําเนินเรื่องดวยชนช้ันกลาง  
ซึ่งนอกจากจะเดนทั้งเน้ือหาและวรรณศิลปแลว วรรณคดีเรื่องน้ียังไดสอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไวอยางตอเน่ือง (บุญเชิด สิริภทฺโท, 2546: บทคัดยอ) แมอาจจะไมไดกลาว
ตรงไปตรงมา แตก็แฝงไปกับพฤติกรรมของตัวละครและผลอันเกิดจากพฤติกรรมของตัวละครดวยจน
อาจกลาวไดวา วรรณคดีกับศาสนาน้ันอยูควบคูกันมาตลอด เพราะศาสนาก็เปนปจจัยสาํคัญอยางหน่ึง
ที่ทําใหเกิดวรรณคดีข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงพุทธศาสนาที่มีความสําคัญตอวรรณคดีไทย สืบเน่ืองมาจาก
วิถีชีวิตของคนไทยน้ันมักผูกพันอยูอยางแนบแนนกับพุทธศาสนา ความเช่ือและหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาจึงไดซึมแทรกผสมผสานอยูในแนวคิด จิตใจ และกิจกรรมทุกดานของชีวิตคนไทยมา
อยางยาวนาน(พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 18) ฉะน้ันแลวพุทธศาสนาจึงถูกนํามาใช
ขัดเกลาอุปนิสัยและพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย ศาสนาจึงเปนทั้งเครื่องช้ีทางและเปนเครื่องมือที่ใช
บังคับใหมนุษยต้ังอยูบนความดีงามอีกทั้งศาสนายังเปนแรงกระตุนใหเกิดการสรางสรรคทาง
วัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม และศิลปะในอีกหลากหลายแขนงอันเปนที่ประจักษจนปจจุบัน 
(สุวัฒน จันทรจํานง, 2540: 258) 

ดวยความที่ตัวละครในเสภาขุนชางขุนแผนมีความรูสึกนึกคิด และมีชีวิตจิตใจที่เหมือนมนุษย 
มีทั้งดีและช่ัว มีถูกและผิด ผสมปนเปกันไป โดยลักษณะพฤติกรรมน้ันมีความใกลเคียงกับปุถุชนจึงทํา
ใหวรรณคดีเรื่องน้ีเขาถึงอารมณของผูอานไดงาย ทวาสิ่งที่นาเปนหวงย่ิงในวรรณคดีเรื่องน้ี คือ  
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การถูกบรรจุใหอยูในบทเรียนหน่ึงของกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ประเภทวรรณคดีวิจักษณ อีกทั้ง
การกระทําตางๆของตัวละครเปนการกระทําที่ผิดเสียสวนใหญ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
หลักธรรมของตัวละครที่ปรากฏ และศึกษาคุณคาของหลักธรรมจากบทบาทของตัวละคร เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏจากตัวละครในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน 
2. เพื่อศึกษาคุณคาของหลักธรรมจากบทบาทตัวละครเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน เพื่อเปน 

แนวทางในการดําเนินชีวิต 
 

3. ขอบเขตการศกึษาวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาหลักธรรมของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง เสภาขุนชางขุนแผน 

โดยเนนการศึกษาเชิงวิเคราะหในเรื่องบทบาทของตัวละครที่สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งดานบทบาทหนาที่ บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยและการประพฤติปฏิบัติ
ตนของตัวละครที่ปรากฏจากบทประพันธ ซึ่งตัวละครที่จะทําการศึกษามีจํานวน 19 ตัวละคร ต้ังแต
ตอนกําเนิดขุนชางขุนแผนถึงตอนฆานางวันทอง โดยศึกษาจากหนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน 
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เรียบเรียงโดยสํานักหอสมุดแหงชาติ  

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
1. หลักธรรม หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเปนคําสอนขององคพระสัมมา 

สัมพุทธเจา 
2. ตัวละคร หมายถึง ตัวละครที่ใชในการศึกษาและมีผลตอการดําเนินเรื่อง จํานวน 19 ตัวละคร  

ต้ังแตตอนกําเนิดขุนชางขุนแผนถึงตอนฆานางวันทอง 
3. เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน หมายถึง หนังสือวรรณคดีไทยเรื่อง “ขุนชางขุนแผน” ฉบับ 

หอพระสมุดวชิรญาณ 
 

5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ี ไดใชแนวคิดองคประกอบของพฤติกรรม ของครอนบาค ที่เสนอวา 

พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองคประกอบ 7 ประการไดแก ความมุงหมาย ความพรอม 
สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่ไดรับ และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง และใช
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ซึ่งกลาววา ทุกคนลวนมีบุคลิกที่เปนเอกลักษณ อันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก 
การแตงกาย การพูด รูปรางหนาตา ฯลฯ และปจจัยภายใน ไดแก ประสบการณ คานิยม จิตใตสํานึก 
ความรูสึก ฯลฯ ซึ่งทั้ง องคประกอบพฤติกรรม และทฤษฎีบุคลิกภาพ ลวนสงผลตอการแสดง
พฤติกรรมของตัวละครทั้งสิ้น 

 

458

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

459 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีใชวิธีวิจัยทางเอกสาร และใชวิธีวิจัยจากการสังเกต ซึ่งการวิจัย

ทางการสังเกตน้ันจะเปนเพียงการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปในสภาพสังคมปจจุบัน  
เพื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนและนําเสนอผลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห 

 

7. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาหลักธรรมของตัวละครในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน พบวา ตัวละครที่ทํา 

การวิเคราะหทั้งหมดน้ันไดปรากฏการเลือกใชหลักธรรมของในการปฏิบัติตนมากที่สุดประกอบดวย
กัน 3 ลักษณะ คือ การประพฤติผิดในหลักของศีล 5 หลักในการปฏิบัติตนตอครอบครัว และ  
หลักคุณธรรมพื้นฐานของทหารผูรับใชพระมหากษัตริยดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การประพฤติผิดในหลักของศีล 5 พบมากที่สุดโดยเฉพาะ ศีลขอ 3 ประพฤติผิดในกาม
และขอ 4 การกระทําผิดทางวาจาหรือการพูดในลักษณะตางๆ มีดวยกันดังน้ีตัวอยางเชน 

 1.1 การประพฤติผิดในศีลขอ 3 คือ การประพฤติผิดในกาม ไดปรากฏอยูในการกระทํา
ของพลายแกว (ขุนแผน) ขุนชาง นางพิมพิลาไลย (นางวันทอง) และพลายงาม (จมื่นไวยฯ) ดังเห็นได
จากคําประพันธที่ไดกลาวถึงผลแหงกรรมอันเกิดแกนางวันทองเมื่อละชีวิตจากทางโลก ดวยผลของ
การกระทําผิดในศีลขอที่สามระหวางนางวันทองและพลายแกว (ขุนแผน) ในขณะที่ยังบวชเปน
สามเณรอยู จึงทําใหนางวันทองตองไปบังเกิดเปนเปรตอสุรกายที่วา 

   จะกลาวถึงวันทองที่ตองโทษ พระองคทรงโปรดใหเขนฆา 
 เมื่อขาดใจอาลัยถึงลูกยา  เวราพาเปนอสุรกาย 

 (ขุนชางขุนแผน, 2555: 1152) 
สามเณรถือเปนหน่ึงในพุทธบริษัท 4 โดยจัดอยูในภิกษุบริษัท หากแตสามเณรน้ันจะมีศีลใน

การครองตนอยูในเพศบรรพชิตนอยกวาพระภิกษุสงฆ คือ การใชศีล 10 อันเปนสิกขาบทในการ
ปฏิบัติตนของสามเณร พลายแกวไดมีโอกาสบวชเรียนเปนสามเณรอยู ณ วัดสมใหญ เมืองกาญจนบุรี
และยายมาเรียนกับทานสมภารที่วัดปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรี จึงทําใหไดพบเจอกับนางพิมพิลาไลย 
ดวยเหตุของการพบเจอกันระหวางชายหญิงจึงทําใหทั้งสองเกิดกิเลสแหงกามตัณหาข้ึน ดลใจให 
ทั้งสองฝายเกิดรักใครชอบพอกันและเปนเหตุนําไปสูการผิดศีลอันเปนหลักสิกขาบทของสามเณรและ
เกิดบวงกรรมแกนางพมิพิลาไลยคือการลวงลอใหผูทรงศีลประพฤติผิดแหงหลักสิกขาบท คือประพฤติ
ผิดพรหมจรรย เกิดการรวมประเวณีอันเปนการผิดศีลในขออพรัหมะจริยา เวระมณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิและดวยการรวมประเวณีน้ันจึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดความหมกมุนอยูในรูป รส กลิ่น เสียง
และสัมผัส อันเปนเหตุใหพลายแกวตองหลงลืมวิถีแหงการครองเพศบรรพชิตและเลือกประพฤติผิด
หลักแหงการครองตนที่อยูในฐานะผูถือศีล ทําใหพลายแกวตองแอบหนีลาสิกขาอยูบอยครั้งโดยไมให
ทานสมภารรับรู เพ่ือออกไปรวมประเวณีกับนางพิมพิลาไลย และดวยเหตุดังกลาวที่พลายแกวและ
นางพิมพิลาไลย(วันทอง)ไดกระทําออกไปน้ันจงึสงผลใหนางพิมพลิาไลย(วันทอง)เมื่อละจากโลกมนุษย
แลว ไดรับผลแหงกรรมที่ไดลวงลอใหผูทรงศีลประพฤติผิดแหงหลักสิกขาบท โดยการกระทําประพฤติ
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ผิดพรหมจรรยและเกิดการรวมประเวณีกับสามเณร จึงทําใหนางพิมพิลาไลย(วันทอง)ไดเกิดเปนเปรต 
อุสรกาย เพื่อรับผลแหงกรรมของการกระทําของตน 

 
ทั้งน้ีการกระทําของตัวละครไดปรากฏการประพฤติผิดในกาม โดยพบทั้งการรวมประเวณีกับ

ผูหญิงคนรักทั้งที่ยังอยูในความปกครองของผูเปนบิดาและมารดา การแยงชิงโฉบฉวยภรรยาของผูอื่น
มาเปนของตน หรือกระทั้งการรวมประเวณีกับชายผูตองหามอยางสามเณรที่ถือวาเปนการกระทําที่
บาปมหันตก็ลวนแลวไดปรากฏอยูในบทประพันธทั้งสิ้น 

 1.2 การประพฤติผิดในศีลขอ 4 คือ การพูดปด อันเปนการประพฤติผิดทางวาจา  
ไดปรากฏอยูในการกระทําของตัวละครอยางมากมาย อาทิ ขุนแผน ขุนชาง นางพิมพิลาไลย(วันทอง) 
นางเทพทอง นางศรีประจัน และศรพระยา ดังตัวอยางที่ปรากฏในคําประพันธที่วา 

    โอแมวันทองของพี่เอย กระไรเลยหามีสุขสักนิดไม 
   เพราะอายขุนชางจังไร  มันพอใจตัวเจาแตรุนมา 
   ลดเลี้ยวเกี้ยวสกัดทั้งวัดบาน อายจัณฑาลคนน้ีน่ีหนักหนา 
   จนไดกับพอแกวแววตา  มันยังสอเสียดวาทุกสิ่งอัน 
   เพ็ดทูลเจาะจงใหทรงใช  จนรองไหแทบเทียมจะอาสัญ 
   เด๋ียวน้ีมันย่ิงวาสารพัน  วาหมอมพลายแกวน้ันเธอบรรลัย 
   เห็นจะเปนเลหกลอายสอพลอ เอากระดูกใสหมอมาสงให 
   ใหหลงวาพอพลายน้ันตายไป จึงไดมาขอแมวันทอง 

(ขุนชางขุนแผน, 2555: 345) 
บทประพันธที่ยกมาน้ีไดปรากฏอยูในตอนขุนชางลวงนางวันทอง ดวยความเจาเลหเพทุบาย

ของขุนชาง จึงทําใหบอยครั้งที่ขุนชางมักกลาวอางและเอยวาจาทุจริตดวยความละโมบโลภมากแมจะ
รับรูวาของสิ่งน้ันจะไมใชของตนเองก็ตาม แตก็ยังคงเลือกที่จะปรารถนาในสิ่งน้ันๆ มาครอบครอง
ถึงแมวาจะใชกลวิธีการตางๆ ในการไดมาโดยมิชอบธรรม ดวยขอความขางตนจึงเปนเหตุที่ทําให 
ขุนชางเลือกที่จะกระทําผิดศีล 5 ในขอที่ 4 และมีพฤติกรรมสอไปทางวจีทุจริตและมโนทุจริต คือ 
กลาวความเท็จ พูดหลอกหลวงทําใหคนอื่นหลงเช่ือและเลี่ยงการกลาวถึงความจริง อีกทั้งยังมีอุปนิสัย
ใจคออยากได คิดโลภจัด เห็นแกตัว ด้ินรนเพื่ออยากจะครอบครองสิง่ของของผูอื่นโดยมีทัศนคติที่ผิด
ทํานองคลองธรรม และจากบทประพันธขางตนน้ันดวยผลแหงการประพฤติผิดศีลในขอที่ 4 ของ 
ขุนชางน้ัน โดยกระทําการกลาวใหขอมูลเท็จ เพื่อหวังใหนางพิมพิลาไลยเกิดความเขาใจผิดกันและ
สรางความแตกแยกใหแกครอบครัวของนางพิมพิลาไลยและพลายแกวน้ัน จึงเปนฉนวนของการเกิด
เหตุแหงความวุนวายและอลหมานตอการดําเนินชีวิตของตัวละคร และทําใหผลสุดทายของการ
แกงแยงชวงชิงนางวันทองตองจบดวยโศกนาฏกรรมเพราะวาจาของขุนชางเองที่กลาวเพ็ดทูลตอ 
พระพันวษาจนทําใหนางวันทองตองโทษตัดหัวดวยเหตุน้ีการปฏิบัติตนของขุนชางอันเลือกกระทํา 
ผิดหลักแหงหลักศีลธรรมตางๆ จึงสงผลใหขุนชางตองไดรับโทษของความโลภ ความเจาเลหเพทุบาย
และการมีวาจาทุจริตจงึตองสูญเสียนางวันทองที่ตนรักและตองการครอบครองไปอยางไมมีวันหวน
กลับ เพราะความอยากไดในสิ่งที่ไมใชของของตนมาต้ังแตแรก 
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การผิดศีลขอน้ีจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนเมื่อความรูสึกของตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอารมณปกติ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตัวละครรูสึกขุนเคืองใจ อึดอัดใจและโกรธแคน ก็จะทําใหเกิด
พฤติกรรมออกมาทางวาจา เชน การพูดสอเสียด ประชดประชัน ดาทอตอวา พูดโกหก พูดยุแยง  
หรือแมกระทั่งการพูดใหรายหรือดาทอผูทรงศีล เปนตน  

 
2. หลักในการปฏิบัติตนตอครอบครัวนับวาเปนอีกหน่ึงในหลักธรรมของตัวละครที่มีปรากฏ

อยูอยางมากมาย โดยจะพบไดจากการกระทําของตัวละคร อาทิ ขุนไกรพลพาย ขุนศรีวิชัย พันศรโยธา  
นางแกวกริยา และนางศรีมาลา เน่ืองดวยเสภาขุนชางขุนแผนน้ันมีทั้งการดําเนินเรือ่งเกี่ยวกับความรกั 
ครอบครัว และขาทาสบริวาร การนําหลักธรรมมาใชในการปฏิบัติตอครอบครัว ญาติ และบริวารจึงมี
ความสําคัญและกอใหเกิดการอยูรวมกันอยางสงบสุข ซึ่งหลักธรรมที่ปรากฏน้ันจะพบอยูดวยกัน  
3 หลักธรรม คือ สังคหวัตุ4, พรหมวิหาร 4 และฆราวาส 4 ซึ่งเปนหลักธรรมพื้นฐานที่ใชสําหรับ 
การดูแลภรรยา บุตร ญาติ และขาทาสบริวารดังตัวอยางที่ปรากฏในคําประพันธที่วา 

 ขุนไกรถามไปวาอะไรเจา  นางจึงเลาความฝนน้ันถวนถ่ี 
วาฟนฉันหักกระเด็นเห็นไมดี  ชวยทํานายฝนน้ีใหแจงใจ 
ขุนไกรไดฟงดังใครผลาญ   เอะจะมีเหตุการณเปนขอใหญ 
ถากูทํานายวารายไป   ทองประศรีที่ไหนจะหางตัว 
ไมรายดอกฝนดีจะมีสุข   เจาอยาทุกขจงฟงผัว 
แตใจคิดครั้งน้ีมิรอดตัว   นากลัวกูจะมวยดวยกระบือ 
        ฯลฯ 
  จึงเหลียวหนามาสั่งทองประศรี ลูกของเราเทาน้ีเอาใจใส 
ยังเด็กออนนอนน่ังระวังระไว  เจาเลี้ยงพลายแกวไวใหจงดี 
ถาหากวาผิดพลั้งจงสั่งสอน  อยาสลัดตัดรอนใหหนายหนี 
อุตสาหสอนวิชาบรรดาม ี   ใหลูกน้ีสืบวงศพงศพลายไป 

       (ขุนชางขุนแผน, 2555: 108) 
 
จากบทประพันธขางตนเปนการช้ีใหเห็นถึงความรักของขุนไกรที่มีตอครอบครัว และดวย

ความรักในครอบครัวน้ีจึงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงหลักสังคหวัตถุ 4 คือ การรูจักใหปนแกกัน(ทาน) 
ไมวาจะเปนการใหทั้งสิ่งของนอกกายหรือแมกระทั่งการใหความชวยเหลือ การใหความไววางใจและ
การชวยบําบัดทุกขบํารุงสุขระหวางสามีภรรยาดวยกัน ซึ่งเปนการรูจักใหโดยที่ไมตองการใหฝายใด
ฝายหน่ึงตองทนทุกขอยูฝายเดียว และการใหน้ันจึงเปนสิง่ที่นําไปสูการสะทอนใหเห็นในหลักสมานัตต
ตา คือ การรูจักวางตัวใหเหมาะสมในฐานะพอบาน คือการวางตัวโดยไมดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติ 
หนาที่และความรูของผูเปนภรรยาวาตํ่าตอยหรือไมอาจทําการงานใดๆ ไดเทียบเทาตน ซึ่งขุนไกรพลพาย
ไดช้ีใหเห็นวา การวางตัวของเขาน้ันคือการยกยองใหนางทองประศรีมีฐานะ บทบาทหนาที่ในการ 
สั่งสอนบุตรและสามารถจัดการภาระทางบานไดอยางเทาเทียมกับตน ดวยผลแหงการนําหลักธรรม 
ขอน้ีมาปฏิบัติในครัวเรือนจึงทําใหเกิดผลตอนางทองประศรีใหเปนบุคคลที่มีจิตใจแข็งแกรงและ
ชํานาญในการบานการเรือน สามารถดูแลควบคุมบาวไพรขาไทไดอยางไมขาดตกบกพรอง 
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นอกจากน้ีบทประพันธขางตนยังเปนสิ่งที่ ช้ีใหเห็นถึงหลักปยวาจาและอัตถจริยา คือ  
การพูดจาดวยความไพเราะและการทําตนใหเปนประโยชน ซึ่งขุนไกรพลพายก็ไดปฏิบัติใหเห็นถึงการ
ทําตนใหเปนที่พึ่งพิงยามทุกขใจและสรางความสบายอกสบายใจใหแกภรรยาไดดวยปยวาจาของตน
กอนเสมอ ถึงแมจะทราบวาภัยน้ันจะมาใกลตัวหรืออาจสงผลตอครอบครัวในภายภาคหนาได เขาก็ยัง
เลือกที่จะทําใหภรรยาคลายหวงคลายกังวลไปไดมากกวาการที่จะเลือกสรางความทุกขใจใหแก
ครอบครัว ดวยผลแหงการเลือกนําหลักธรรมขอน้ีมาใชจึงสงผลใหความรักและการอยูรวมกันของ 
ขุนไกรพลพายและนางทองประศรีย่ังยืน มีความเขาอกเขาใจกัน ครอบครัวจึงมีแตความสงบสุขและ
ทําใหสมานสามัคคีกัน 

ไมเพียงเทาน้ันหลักสังคหวัตถุ 4 ที่กลาวมาขางตนน้ันอาจเช่ือมโยงไปสูหลักแหงพรหมวิหาร 
4 ที่สามารถนํามาใชตอขาทาสบริวารภายในเรือนไดอีกดวย ซึ่งอาจเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นไดวาผูเปน
นายจะตองรูจักเมตตา กรุณา แบงปนสิ่งของและมีนํ้าใจแกผูที่มีฐานะดอยกวา โดยการวางตัวทํา
หนาที่ของผูเปนนายอยางมีความเปนธรรม สามารถเปนที่พึ่งพิงและใบบุญที่คอยใหการชวยเหลือแก
ขาทาสได ดวยผลแหงการเลือกนําหลักธรรมขอน้ีมาใชตอขาทาสบริวารทั้งหลายอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมมีซึ่งความลําเอียง จึงสงผลใหขุนไกรพลพายเปนที่รักของขาทาสบริวาร แมยามสิ้นลมหายใจ 
คุณงามความดีที่เคยไดกระทําไวจึงเปนสิ่งที่ทําใหขาทาสบริวารรักและจดจําถึงคุณของการกระทําน้ัน
ไดอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากบทประพันธความตอนหน่ึงวา 

   ขาไทไดฟงทองประศรี  โศกีร่ําไรไปหนักหนา 
 ชวนกันไมกลั้นซึ่งนํ้าตา  ตางก็มารองไหอยูอื้ออึง 
 อาลัยขุนไกรทุกตัวตน  บางก็มาตีตนแลวบนถึง 
 พอไมถือโทษโกรธซึ้ง   ขาไทไดพึ่งทุกเวลา 
 จะไปไหนไมมีใครขมเหง  เขาเกรงพอขุนไกรไปทุกหนา 
 แตน้ีมีแตเขาจะบีฑา   พวกบาวไพรบนบาอยูวุนวายฯ 

      (ขุนชางขุนแผน, 2555: 122) 
 3. หลักคุณธรรมพ้ืนฐานของทหารผูรับใชพระมหากษัตริย ดวยเรื่องเสภาขุนชาง

ขุนแผนเปนวรรณคดีที่มีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับทหาร สงคราม พระราชวังและพระมหากษัตริย 
คุณธรรมพื้นฐานของทหารผูรบัใชพระมหากษัตริยจึงไดปรากฏใหเห็นอยูตลอดการดําเนินเรื่องและจะ
พบไดจากการกระทําของตัวละครที่มีฐานะเปนขุนนาง มหาดเล็ก เจาหนาที่กรมวัง แมทัพ และทหาร 
คือ ความกลาหาญ ความซื่อสัตย อดทน มุงมานะและความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยย่ิงชีพ  
ดังปรากฏในคําประพันธที่วา 

    ครั้นขุนไกรใจกลา  นุงผาควาดาบหาชาไม 
   ลุกออกจากหองยองเดินไป ใหอาลัยหวงเมียละเหี่ยนัก 
   เหลียวหนามาดูเจาพลายแกว สุดใจพอแลวเพียงอกหัก 
   นํ้าตาคลอตาประหมานัก  ตัดรักหักใจแลวไคลคลา 
   คุมคนออกจากเมืองสุพรรณ ถึงเขาพระพอตะวันจะลับหลา 
   สั่งไพรใหสํารวจตรวจตรา  คอยทารับเสด็จพระภูธรฯ 

       (ขุนชางขุนแผน, 2555: 109) 
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บทประพันธดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นถึงความกลาหาญในการทําหนาที่ของทหารที่ 
ไมเกรงกลัวตอความตาย ซึ่งบทประพันธที่ยกมาน้ีเปนความตอนหน่ึงที่เกิดข้ึนหลังจากขุนไกรพลพาย
ไดทราบขอทํานายฝนของนางทองประศรีแลววาจะเกิดเหตุเภทภัยข้ึนกับตนจนกระทั่งไมอาจมีชีวิตอยู
ตอไปได แตตนก็เลือกที่จะทําหนาที่ของทหารผูรับใชเจาแผนดินดวยชีวิตอยางกลาหาญชาญชัย 
โดยไมเกรงกลัวตอความตายที่จะมาเยือนอีกในไมชา และในประการที่ 2 คือ ความกลาหาญใน 
ความตายโดยไมหว่ันประวิงตอความรูสึกกลัวหรือหวงหาอาลัย ดังจะเห็นไดจากบทประพันธความ
ตอนหน่ึงวา 

    ดวยตัวขาขุนไกรกระทําผิด ถึงชีวิตจะมวยสังขาร 
   จะตายดวยความสัตยปฏิญาณ อยางพงศพลายฝายทหารอันชาญชัย 
   ปากวาตาปดจิตปลง  ระงับลงไมพรั่นหว่ันไหว 
   กมหนาหลับตาภาวนาไป  ไดทีใหน้ิวเขาฟนลง 
   เพชฌฆาตฟาดดวยดาบอันคมกลา ขุนไกรชีวาเปนผุยผง 
   ดวงจิตพอระงับดับลง  ทํามะรงเอาศพไปเสียบไวฯ 

       (ขุนชางขุนแผน, 2555: 119) 
จากบทประพันธดังกลาวจะเปนสวนช้ีใหเห็นถึงหลักพละ 5 หรืออินทรีย 5 เปนธรรมสําคัญ

ในการควบคุมจิตใจของขุนไกรพลพาย เพื่อไมใหตนรูสึกไขวเขวตอสิ่งที่มากระทบกระเทือนตอจิตใจ
ถึงแมวาในครั้งน้ันจิตใจของขุนไกรพลพายจะหวาดหว่ันตอการรับสั่งประหารชีวิตของพระพันวษา  
แตเมื่อขุนไกรพลพายไดรับฟงหลวงฤทธานนตนําสัจธรรมของชีวิตมาแจงใหคลายกังวลก็ทําใหขุนไกร
พลพายไดใชปญญาในการไตรตรองถึงความเปนจริงของชีวิตที่ไมอาจมีใครหลีกหนีพนได และดวยเหตุ
ขอน้ีจึงทําใหขุนไกรเลือกนําการภาวนาจิตใจมาชวยผอนปรนจิตใหผองใสและคลายกังวลลงไปไดใน
ที่สุด ดวยผลแหงการเลือกนําหลักธรรมขอน้ีมาใชจึงทําใหขุนไกรพลพายคลายหวงตอครอบครัวเมื่อ
ละจากโลกไป นอกจากน้ียังยอมรับในความเปนจริงที่เกิดข้ึนโดยไมเรียกรองถึงความตองการอยูรอด
หรือกลาวโทษวาเปนความผิดของผูอื่นมาเปนสิ่งใหเกิดความบาดหมางทั้งตอตนเองหรือผูอื่นแตอยาง
ใดจึงทําใหเรื่องราวสงบลงโดยไมเกิดความลุกลามข้ึนอยางใหญโต และดวยความกลาหาญและ 
ความเกงกลาสามารถของขุนไกรพลพายน้ันจึงทําใหพลายแกวไดเห็นถึงแบบอยางพฤติกรรมของชาย
ชาติทหารและไดรับเลือกใหรับราชการเฉกเชนกับบิดาจนมีฐานะศักด์ิเปนถึงขุนแผน 

การมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงสําหรับทหารผูเคียงขาง
เจาแผนดิน หากแมนวาทหารไมมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแลวน้ันอาจกอใหเกิดกบฏแหง
แผนดินไดโดยงาย จากตัวอยางการวิเคราะหลักษณะตัวละครของขุนไกรพลพายน้ันถือวาเปนหน่ึงใน
ตัวละครที่มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยเปนอยางย่ิง ถึงแมวาผลของการกระทําทีไ่ลกระบือเขา
คอกน้ันจะสงใหตนตองตายในภายหลัง ขุนไกรพลพายก็ยังเลือกที่จะทําตามพระประสงคของ 
เจาแผนดินอยางไมขัดขืน ไมเพียงเทาน้ันเมื่อครั้นถูกเจาแผนดินที่ตนใหความจงรักและใหความนับถือ
อยางพระพันวษารับสั่งประหารชีวิตก็มิไดกลาวโทษถึงการกระทําที่องคกษัตริยไดรับสั่งออกไป และ
ยอมรับในกระแสที่รับสั่งน้ันอยางกลาหาญ 
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นอกจากน้ีในดานคุณคาของหลักธรรมจากบทบาทตัวละครเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต กวีไดแสดงแนวคิดและช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาไวหลายแหง 
ถึงแมวาวรรณคดีไทยเรื่องน้ีจะมีเน้ือเรือ่งเกี่ยวของกับกิเลสของมนุษยปถุุชนที่มีอยูอยางมากมายก็ตาม 
แตบทบาทพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกลับสะทอนใหเห็นวา ตัวละครสามารถเลือกหนทางแหง
การปฏิบัติจนไดอยางมีขอบเขตกวางขวางและอาจพิจารณาไดหลากหลายแงมุม จากการวิเคราะห
หลักธรรมของตัวละครที่ปรากฏในเสภาขุนชางขุนแผนจึงพบวา ตัวละครไดสะทอนใหเห็นถึงหลักใน
การปฏิบัติตนไวอยางมากมาย ซึ่งมีทั้งการนําหลักธรรมมาใชในทางที่ผิดบางและถูกบางผสมปนเปกัน
ไป แตกระน้ันหลักในการปฏิบัติตนของตัวละครก็ยังไดปรากฏคุณคาในดานตางๆ ที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน คือ คุณคาทางดานการดําเนินชีวิต คุณคาทางดานการปฏิบัติตนตอครอบครัว และคุณคา
ทางดานสังคมและการปฏิบติัตอกัน  

 
4. คุณคาทางดานการดําเนินชีวิตเสภาขุนชางขุนแผนไดสะทอนหลักธรรมในการดํารงตน 

ทั้งที่เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษยและหลักธรรมที่มนุษยควรนํามาใชในการปฏิบัติตน นอกเหนือจากน้ี
ยังช้ีใหเห็นถึงโทษของการประพฤติผิดและตัวอยางของบุคคลที่ไมควรนํามาเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต อาทิ การดําเนินชีวิตดวยหลักแหงศีล 5 อาจกลาวไดวาผูประพันธเสภาขุนชางขุนแผนน้ัน
กําลังใหแงคิดแกผูอานในเรื่องของการรูจักดํารงตนใหอยูในหลักศีล 5 จึงจะเกิดความผาสุกข้ึนในชีวิต 
เน่ืองดวยศีล 5 น้ันถือไดวาเปนคุณธรรมพื้นฐานหรือบรรทัดฐานของมนุษยในการดํารงตนอยูภายใน
สังคม ดวยเหตุน้ีการประพฤติผิดในหลกัศีล 5 ของตัวละครจึงเปนสิ่งทีก่วีกําลังสะทอนใหเหน็ถึงคุณคา
ทางการดําเนินชีวิตโดยรูจักดํารงตนใหอยูในศีลธรรมพื้นฐานหรือบรรทดัฐานทางสงัคม น้ันคือการรูจัก
นําหลักธรรมของความเปนมนุษยมาใชในการดําเนินชีวิต ซึ่งถาหากมนุษยเลือกที่จะกระทําผิดแผกไป
จากสังคมที่ควรจะเปนอาจทําใหชีวิตของผูที่เลอืกปฏิบัติน้ันพบพานกับสถานการณเฉกเชนเดียวกับตัว
ละครและสังคมก็จะเกิดความวุนวายตามมาเชนกัน  

 
5. คุณคาทางดานการปฏิบัติตนตอครอบครัวสถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานอันดับ

แรกสุดและมีความสําคัญย่ิงตอสังคม เน่ืองดวยครอบครัวคือผูที่จะตองทําหนาที่ใหการศึกษา ความรู
และปฏิบัติหนาที่ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวใหเปนพลเมืองที่ดี และสิ่งหน่ึงที่สําคัญ
ที่สดุในการดูแลสถาบนัครอบครัวจึงตองประกอบดวยผูนําหรือหัวหนาครอบครัวที่พึงมีคุณธรรมใน
การปฏิบัติตนทั้งตอตนเองและผูอื่น อาจกลาวไดวาผูประพันธเสภาขุนชางขุนแผนน้ันไดใหแงคิดแก
ผูอานในเรื่องของการรูจักดูแลบุคคลรอบขางและผูอื่น ไมวาจะเปนภรรยา บุตร ญาติ และขาทาส
บริวารทั้งหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่ผูนําครอบครัวมิควรละเลย โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติตอบุคคลภายใน
ครอบครัวที่เปรียบเสมือนเปนเพื่อนคูคิด มิตรคูยากที่จะชวยดูแลและรวมทุกขไปดวยกันยามแกเฒา 
ไมเพียงเทาน้ันขาทาสบริวารก็ควรที่จะไดรับความเมตตาและความรัก ความเอาใจใสจากผูเปนนาย
มอบใหดวย ดวยเหตุน้ีหลักธรรมจึงมีความสําคัญที่จะตองใชในการครองใจตน โดยยึดมั่นในศีลธรรม
และปฏิบัติตอครอบครัวอยางสม่ําเสมอ เพราะถาสถาบันครอบครัวไรหลักธรรมในการปฏิบัติตนแลว
น้ันก็ยอมกอใหเกิดความไมไวเน้ือเช่ือใจและการทะเลาะเบาะแวงกันที่สุด สุดทายคําวาครอบครัวจึง
จะลมสลายไปตามกาลเวลา  
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6. คุณคาทางดานสังคมและการปฏิบัติตอกันเสภาขุนชางขุนแผนไดสะทอนหลักธรรมใน
การดํารงตนอยูภายในสังคมของผูคนในอดีต ซึ่งกวีไดสะทอนใหเห็นถึงหลักธรรมในเรื่องของความ
เมตตากรุณาอันเปนบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยสอดแทรกไวภายในเรื่องราว จึงทําใหมองเห็น
คุณคาในการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมที่มักจะใหความชวยเหลือและมีนํ้าใจตอผูอื่นเสมอ อาทิ 
การใหความชวยเหลือของเพื่อนบานที่กาญจนบุรีเมื่อครั้งที่นางทองประศรีหลบหนีภัยไปจนถึง
กาญจนบุรี แลวเพื่อนบานก็มีสวนชวยใหนางทองประศรีและบุตรไดต้ังรกรากถ่ินฐานและเริ่มตนชีวิต
ใหม ดวยเหตุน้ีเพื่อนบานจึงนับวามีเมตตากรุณาตอนางทองประศรี จึงทําใหมองเห็นถึงคุณคาทาง
สังคมและความสัมพันธของผูคนในสังคมอดีตที่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา(พระครูใบฎีกาบุญเชิญสิริภทฺโท(ชูรัตน).2546:65) 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
1. หลักธรรมของตัวละครท่ีปรากฏในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนจากการวิเคราะหพบวา 

หลักธรรมของตัวละครสวนใหญจะประพฤติผิดในหลักของศีล 5 โดยเฉพาะอยางศีลขอ 3 คือ 
ประพฤติผิดในกามและขอ 4 คือ การกระทําผิดทางวาจาการพูดในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการพูด
หยาบ พูดสอเสียด พูดปดมดเท็จ ตางไดปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในบทประพันธ ซึ่งการประพฤติผิด
ในศีล 5 ทั้ง 2 ขอน้ีก็เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการประพฤติผิดในอกุศลมูล 3 อันไดแก โลภะคือความ
โลภอยากไดอยากมีโทสะคือ ความโกรธ ซึ่งอาจบงช้ีไดสองอยางคือ ความโกรธเมื่อเปาหมายของการ
กระทําที่ต้ังไวไมประสบผลสําเร็จและความโกรธที่ตัวละครนํามาใชในการแกปญหาและเปนเช้ือเพลิง
แหงการเพิ่มโลภะ อยากไดอยากแกแคนและอยากชวงชิง และโมหะคือความหลงมัวเมาโดยไมใช
ปญญาไตรตรองถึงความถูกผิดตามทํานองคลองธรรม ซึ่งการเลือกปฏิบัติของตัวละครน้ันจึงสงผลให
เกิดการปะทะอารมณระหวางทั้งสองฝาย โดยไมใชเหตุผลหรือความถูกตองมาเปนตัวตัดสินใจในการ
แกปญหา อีกทั้งตัวละครหลักตางไมมีใครยอมลดซึ่งทิฐิจึงทําใหเกิดเรื่องราววุนวาย สับสน โกลาหล 
(ระพี อุทีเพ็ญตระกูล,2551: บทคัดยอ) และสุดทายทําใหตัวละครที่นาสงสารที่สุดอยางเชน 
นางวันทองตองมาพบกับจุดจบของชีวิตจากการกระทําของขุนชาง ขุนแผนและนางศรีประจันผูเปน
มารดา 

2. คุณคาของหลักธรรมท่ีปรากฏจากตัวละครในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนจากการศึกษา
การกระทํา พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะของตัวละครภายในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนโดยเช่ือมโยง
ไปสูการวิเคราะหการนําหลักธรรมมาใชในการปฏิบัติตนดวยแลว พบวาในบทประพันธเสภาเรื่อง 
ขุนชางขุนแผนกวีไดแสดงแนวคิดและช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาไวหลายแหงถึงแมวา
วรรณคดีไทยเรื่องน้ีจะมีเน้ือเรื่องที่เกี่ยวของกับกิเลสของมนุษยปุถุชนที่มีอยูอยางมากมายก็ตามแต
บทบาทพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกลับสะทอนคุณคาในการปฏิบัติใหเห็นวา ตัวละครสามารถ
เลือกหนทางแหงการปฏิบัติตนไดอยางไมมีขอบเขตและอาจพิจารณาศึกษาไดหลากหลายแงมุมซึ่งมี
ทั้งการนําหลักธรรมมาใชในทางที่ผิดบางและถูกบางผสมปนเปกันไป แตกระน้ันหลักในการปฏิบัติตน
ของตัวละครก็ยังคงทําใหมองเหน็ถึงคุณคาในดานตางๆ เชน ผลประโยชนและผลกระทบในการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมที่ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางคุณคาทางดานการดําเนินชีวิต คุณคา
ทางดานการปฏิบัติตนตอครอบครัว และคุณคาทางดานสังคมและการปฏิบัติตอกัน ซึ่งแนนอนวาหาก
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บุคคลใดนอมนําหลักธรรมมาใชยอมสงผลอันดีตอผูปฏิบัติเอง แตในระหวางเดียวกันกับบุคคลใดที่ 
ไมนอมนําหลักธรรมมาใชก็ยอมสงผลกระทบใหสังคมของบุคคลเหลาน้ันเกิดความวุนวาย สับสนข้ึนได 

 สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย กอปรกับขางตนผูวิจัยไดเลือกศึกษาหัวขอ
งานวิจัยน้ันสืบเน่ืองจากการถูกบรรจุใหอยูในบทเรียนหน่ึงของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ประเภทวรรณคดีวิจักษณ คือสิ่งที่นาเปนหวงอยางย่ิงสาํหรับเน้ือหาที่มีความรุนแรงและการกระทําผิด
ศีลธรรมของตัวละครเปนสวนใหญ การนําผลการศึกษาไปปรับใชสําหรับการเรียนการสอนของคุณครู
ภาษาไทยที่ไดมีโอกาสอานเลมวิจัยในครั้งน้ีน้ันจะชวยใหผูเรียนไดมองเห็นมุมมองของผลการกระทํา
ตางๆ ของตัวละครที่มีทั้งผลดีและผลเสีย อีกทั้งคุณคาที่ผูประพันธไดสะทอนใหเห็นถึงไมวาจะเปน
การกระทํา การดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูวาพฤติกรรมดังกลาวน้ัน
ควรคาแกการนําใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือเปนคติเตือนใจในการดํารงตนใหอยูในสังคมได
อยางมีความสงบสุข 
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การจัดกิจกรรมเตนบาสโลบเพื่อสงเสริมความสามารถ 
ในการใชกลามเนือ้ใหญของเด็กปฐมวัย 

 

วัชราภรณ ศรียอด 1  ฐิตาพร ยาริตะ 2 ณัฎฐณิชา แกวยอด 3
 

อุทุมภรณ คนโต 4 ศิริพร วงคตาคํา 5
 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ช้ันอนุบาล
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานแมทะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 13 คน ผูวิจัยจัดกิจกรรมเตนบาสโลบเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบและ
แบบทดสอบความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน ในการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest Postest Design 

ผลการวิจัยพบวา  
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบมีความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญสูงข้ึน 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัย ดานการยืน  
ดานการว่ิง และดานการกระโดดสูงข้ึนหลังไดรับการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบทุกดาน 

 
คําสําคัญ: กิจกรรมเตนบาสโลบ, กลามเน้ือใหญ, เด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง E-mail: Watcharapon_fon304@hotmail.com 
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Paslope activity to promote gross motor ability  
of early childhood students 

 

Watcharaporn Sriyod
1
Thitaporn yarita

2
Natnicha Kaewyod

3
 

Uthumphorn Khonto
4
Siriporn Wongtakom

5
 

 
Abstract  

The purpose of this study was to compare the gross motor ability of early 
childhood students before and after using Paslope activity. 

The subjects of this study with purposive selection were 13 kindergarten 
grade 2 boy and girl students, aged 4-5, in the second semester of the academic year 
2016 Ban Mae Tha school, Lampang province. The experiment periods were 8 weeks, 
3 days per a week, 30 minutes per a day. The instruments used in the study were 
the Paslope activity lesson plans and the gross motor ability of early childhood 
student test with One Group Pretest- Posttest Design. 

The findings found that  
The gross motor ability of students was at a high level after using the Paslope 

activity, each student had the gross motor ability at a high level in standing, running 
and jumping.  

 
Keyword: Paslope activity, develop gross motor, early childhood students 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
1Early Childhood Education Lampang Rajabhat University E-mail: Watcharapon_fon304@hotmail.com 
2,3,4,5Early Childhood Education Lampang Rajabhat 
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บทนํา 
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เด็กจึงเปนอนาคตของชาติและ

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคาที่ควรไดรับการดูแลเอาใจใสเพื่อจะไดเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพตอ
สังคมและประเทศชาติ  

(ศุภศี ศรีสุคนธ. 2539: 1) ดังน้ันการพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองเริ่ม
ต้ังแตปฏิสนธิ โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง และเปนการพัฒนา
คุณภาพมนุษยที่ย่ังยืนและปองกันปญหาสังคมในระยะยาว ประสบการณจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงที่
จะตองเกิดข้ึนในตัวเด็กเน่ืองจากเปนรากฐานของพัฒนากาและกาวตอไปของชีวิตบุคคลแตละคน
ตลอดจนเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถแรงจูงใจใฝเรียนรูใฝดีและความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเองของเด็กที่จะสงผลตอเน่ืองจากชวงวัยเด็กไปสูวัยรุนและวัยผูใหญ จากหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ระบุหลักสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย วาควรเปน
การจัดการศึกษาที่ควบคูไปกับการเลี้ยงดู โดยคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน 
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 8) 

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของเด็กเปนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนที่สุดในบรรดา
พัฒนาการทั้งหลายของเด็กเมื่อรางกายพัฒนาข้ึนเด็กจะเริ่มพึ่งพาตนเองไดมากข้ึนสามารถใชรางกาย
และอวัยวะตางๆใหประสานสัมพันธกันมากข้ึนและรูจักรวมมือกันทํางาน เมื่อเด็กยังเล็กเด็กจะใช
รางกายเปนสื่อของการแสดงออกเพราะการเคลื่อนไหวของเด็กจะชวยใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของที่วางและการเคลือ่นไหวของสิง่หน่ึงกับอีกสิง่หน่ึง เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
มีความเร็วและมีพละกําลัง กิจกรรมเหลาน้ีเปนการแสดงสัญลักษณอยางหน่ึงของเด็กและเปน
ชวงเวลาที่เด็กมีความสุขซึ่งคอยๆสรางเสริมใหเด็กเรียนรูมากข้ึน (นิตยา ประพฤติกิจ. 2536: 85-86) 
นอกจากน้ีการสงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือใหญยังเปนการสรางความคลองตัวดวยการใชสวนตางๆ
ของรางกายใหประสานสัมพันธทั้งที่เปนการวางทาทางงายๆ เชน การเดินการว่ิงการกระโดดใน
ขณะเดียวกันไดเรียนรูการพัฒนาทักษะกลไกของรางกายตนเองใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในเด็กปฐมวัยจึงตองเปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายใหกับเด็ก 
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กโดยตรงสามารถพัฒนาเด็กทางดานรางกายใน
เรื่องความแข็งแรง ความคลองแคลววองไวของอวัยวะสวนตางๆ เพื่อใหสามารถทํางานสัมพันธกันได
เปนอยางดีก็สงผลใหเด็กเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีตอไปในอนาคตอีกดวย  

(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2548: 107) 
การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ (Rhythemic Activitics) เปนวิธีการหน่ึงที่

สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานใหกับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางดานรางกายที่เห็นไดชัดเจน รวมทั้งการสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก โดยครู
เสนอคําถามใหเด็กมีโอกาสใชความคิดจินตนาการและการถายทอดออกมาอยางอิสระผานทาทางการ
เคลื่อนไหว โดยมีองคประกอบพื้นฐานตางๆ เชน การรูจักสวนประกอบตางๆของรางกาย การฝก
จังหวะ การใชพื้นที่ ระดับ ทิศทาง เปนตน การเคลื่อนไหวดังกลาวจะสอดคลองกับทฤษฏีพัฒนาการ
ของเพียเจตที่กลาววา การสัมผัสและการเคลื่อนไหวสงผลตอโครงสรางทางสติปญญา หากพิจารณา
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โดยหลักการทางสรีรวิทยา พบวา มนุษยน้ันยอมมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ เพื่อใหรางกายแข็งแรง
สามารถประกอบกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน เชน การเดิน การว่ิง การกระโดด การกม การบิดตัว 
เปนตน การเคลื่อนไหวเหลาน้ีเกิดข้ึนเพราะการเคลื่อนไหวกลามเน้ือและระบบประสาททําการสั่ง
อวัยวะทกุสวนใหเคลื่อนไหว ทําใหมนุษยเกิดการเคลื่อนไหวและย่ิงรางกายไดรับประสบการณการ
เคลื่อนไหวมาเพียงใดก็จะเกิดการเรียนรูมากข้ึนเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการ
เคลื่อนไหวทางกายน้ันสัมพันธกับการเรียนรูทางสมองดวย กลาวคือ เมื่อใดที่คนเรามีการเคลื่อนไหว
จะทําใหเกิดกิจกรรมทางกายข้ึนพรอมๆกับกิจกรรมทางสมองดวย ดังน้ันการเคลื่อนไหวจึงมี
ความสัมพันธกับชีวิตสวนตัวของเด็ก เพราะเด็กจะรูจักตนเองจากการเคลื่อนไหวของรางกาย วิธีการ
เคลื่อนไหวหลายๆวิธีชวยใหเด็กเกิดทักษะในการใชรางกาย ทักษะในการควบคุมกลามเน้ือ การหยิบ
จับ และการแกปญหาเพิ่มความรูและเจตคติ (พวงทอง ไสยวรรณ. 2530: 56) นอกจากน้ันกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเสียงดนตรี และ
เสียงเพลงโดยแสดงทาทางหรือเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายใหเขากับจังหวะไดอยางอิสระเสรี
และผสมกลมกลนืเกิดอารมณและจิตใจคลอยตามไปกับเสียงดนตรีเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาอวัยวะ
ทุกสวนของเด็กใหมีความสัมพันธอันดี ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวจะสงเสริมใหเด็กไดรับความ
สนุกสนาน กลาแสดงออกตามความคิดและจินตนาการของตนเอง (พิชิต ภูติจันทร. 2523: 3) 

กิจกรรมการเตนบาสโลบ (Paslop) หรือการเตนรําหมูของประเทศลาว ถือวาเปนกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะในรูปแบบหน่ึง เปนการเตนประกอบเพลงโดยมีจังหวะและทิศทางเปน
ตัวกําหนด การเตนบาสโลบเปนการเคลื่อนไหวที่ขยับไปซาย ขยับไปขวา ถอยหลัง และเดินหนามีการ
เตะเทาไปตามจังหวะตามเพลงซึ่งถือเปนการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานการออกกําลังกายกับการเตนรํา
อยางมีจังหวะ ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ชอบทํากิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ย่ิงเปน
กิจกรรมที่มีเสียงเพลงเขามาเปนสวนประกอบย่ิงทําใหเด็กเกิดความสุขสนุกสนานซึ่งสงผลตอการ
เรียนรูในดานอื่นๆ กิจกรรมเตนบาสโลบจึงถือวาเปนตัวชวยในการพัฒนารางกายโดยเฉพาะความสามารถ 
ในการใชกลามเน้ือใหญและชวยพัฒนาดานอารมณจิตใจใหกับเด็กอีกทั้งยังสงผลตอการพัฒนาสมอง
เน่ืองจากไปกระตุนการพัฒนาคอรพัสคัลโลซัม (เสนประสาทเช่ือมระหวางสมองทั้งสองซีกของสมอง
ใหญ) การเช่ือมถึงกันน้ีชวยใหรางกายทั้งสองซีกสามารถทํางานประสานการเคลื่อนไหวไดดีข้ึนซึ่งจะ
ชวยใหสามารถทํากิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมเตน 
บาสโลบซึ่งเปนกิจกรรมการเคลื่อนไหวรูปแบบหน่ึงที่ผสมผสานกับการออกกําลังกายและการเตนรํา
ประกอบเพลงอยางมีจังหวะ วาจะมีสวนชวยสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญใหกับเด็ก
ปฐมวัยและใชเปนแนวทางสําหรับครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใช
กลามเน้ือใหญเพื่อพัฒนาดานรางกายของเด็กปฐมวัยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรยีบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมเตนบาสโลบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ช้ันอนุบาล

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานแมทะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 13 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมเตนบาสโลบ 
ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัย 
 

นิยามศพัทเฉพาะ 
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง ช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  
โรงเรียนบานแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 13 คน 
ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญ หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายโดยใชกลามเน้ือ

ใหญในการทรงตัว และการควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือขา และลําตัวอยางประสานสัมพันธ
กัน ดังน้ี 

 ความสามารถในการยืน หมายถึง การทรงตัวโดยการยืนดวยขาขางเดียวแลวกางแขน 
ทั้งสองขาง การยืนยอเขาลําตัวต้ังตรง การยืนทาตรงแลวบิดตัวไปดานซายและขวา การยืนเขยงปลาย
เทา การทรงตัวบนไมกระดานและการยืนขวางลูกบอลไปขางหนาโดยเทาไมยกจากพื้น 

 ความสามารถในการเดิน หมายถึง การเคลื่อนไหวโดยใชขาทั้งสองขางสลับกันไปมา เชน 
การเดินตอเทาเปนเสนตรง การเดินซิกแซกออมกรวยจราจร การเดินถอยหลังตอเทาเปนเสนตรง  
การเดินเขยงปลายเทาเปนเสนตรง และการเดินสลับเทาบนเชือกฟาง 

 ความสามารถในการกระโดด หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายโดยใชขาทั้งสองขางออกแรง
เพื่อยกลําตัวใหสูงข้ึนจากพื้น เชน การกระโดดสองขาคูไปถึงจุดที่กําหนด การกระโดดตบมือเหนือ
ศีรษะ การกระโดดสองขาคูขามสิ่งกีดขวาง การกระโดดขามเชือก และการกระโดดถอยหลังไปถึงจุดที่
กําหนด 

กิจกรรมเตนบาสโลบ หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายในรูปแบบการเตนประกอบเพลง 
โดยมีจังหวะและทิศทางเปนตัวกําหนด บาสโลบเปนการเตนรําหมูของประเทศลาว โดยผูวิจัยไดมีการ
ปรับประยุกตทาเตนบาสโลบใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเตนบาสโลบมีการเคลื่อนไหวที่ขยับไป
ซาย ขยับไปขวา ถอยหลัง และเดินหนามีการเตะเทาเปนจังหวะตามเพลงถือเปนการเคลื่อนไหวที่
ผสมผสานการออกกําลังกายกับการเตนรําอยางมีจังหวะ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ช้ันอนุบาล

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานแมทะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 13 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ 15 แผน 
2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัย 

จํานวน 3 ชุด (อางอิงจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546) 
ชุดที ่1 ความสามารถในการยืน    จํานวน 5 ขอ  
ชุดที ่2 ความสามารถในการเดิน   จํานวน 5 ขอ 
ชุดที ่3 ความสามารถในการกระโดด    จํานวน 5 ขอ 
มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  2 หมายถึง เด็กปฏิบัติและทําไดถูกตองตามสถานการณดวยตนเอง 
  1 หมายถึง เด็กปฏิบัติและทําไดตามสถานการณโดยมีครูเปนผูชวยเหลือ 

0 หมายถึง เด็กไมสามารถปฏิบัติและทําไมถูกตองตามทักษะ/เด็กไมสนใจทํากิจกรรม 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
การทดลองครั้งน้ี ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 เปนเวลา 5 สัปดาห 

สัปดาหละ 3 วัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
1. ติดตอประสานงานและพบครูประจําช้ันหองที่ทาํการทดลองเพื่อช้ีแจงรปูแบบงานวิจัยและ

ขอความรวมมือ 
2. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห โดยการสนทนาพูดคุย 

แนะนําตนเองและพูดคุยถึงกิจกรรมเตนบาสโลบที่จะนํามาใหเด็กปฏิบัติ 
3. กอนทําการทดลองผู วิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กับเด็กเปนเวลา 1 วัน โดยใช

แบบทดสอบเชิงปฏิบติัการวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับ
ประชากร 

4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 
ถึง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

5. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังการจัดกิจกรรม (Posttest) กับเด็กเปนเวลา 1 วัน โดยใช
แบบทดสอบเชิงปฏิบติัการวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึนกับ
ประชากร  

กิจกรรมเตนบาสโลบ ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. สรางความคุนเคยกับกลุมทดลองกอนการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบเปนเวลา 1 สัปดาห 
2. ผูวิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กอนการทดลองดวยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัด

ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัย 
3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ

ในชวงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 วันวันละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 30 นาที ชวงระยะเวลา 08.30-09.00 น. รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง จํานวน 15 กิจกรรม  

4. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 5 สัปดาหแลว ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) หลังการ
ทดลองโดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบกัารวัดความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัย  

5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและหลังการทดลองไปทําการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจรรมเตนบาสโลบมี

คาเฉลี่ย (μ) เทากับ 14.39 หลังการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ย (μ) เทากับ 22.85 ซึ่งสูงกวากอนการจัด
กิจกรรม 

2. หลังการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญสูงข้ึน 
เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวากอนการจดักิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการยืนมคีาเฉลี่ย (μ) 
เทากับ 4.62 ดานความสามารถในการยืนมีคาเฉลี่ย (μ) เทากับ 5.31 และดานความสามารถในการ
กระโดดมีคาเฉลี่ย (μ) เทากับ 4.46 หลังการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเดินมี
คาเฉลี่ย (μ) เทากับ 7.46 ดานความสามารถในการยืนมีคาเฉลี่ย (μ) เทากับ 7.69 และดาน
ความสามารถในการกระโดดมีคาเฉลี่ย (μ) เทากับ 7.69 แสดงวาเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช
กลามเน้ือใหญสูงกวากอนการจัดกิจกรรมทุกดาน 

 
อภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเตนบาสโลบสามารถพัฒนาความสามารถใน

การใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยไดทั้ง 3 ดาน คือดานการยืน ดานการว่ิง และดานการกระโดด 
หากเด็กปฐมวัยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อพัฒนาอยางตอเน่ืองจะย่ิงสงผลใหเด็กมี
ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่นอยกวาหลัง
การจัดกิจกรรมอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ เชาวลิต ภูมิภาค (2532: 4) ที่กลาวถึง การเคลื่อนไหว
และจังหวะมีสวนสําคัญในการสรางเสริมประสบการณการเคลื่อนไหวของเด็ก โดยเฉพาะในวัยเรียน 
ทั้งน้ีธรรมชาติเฉพาะของเด็กสวนมากมีความตองการและชอบทีจ่ะเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อมีจังหวะ
เขามาเกี่ยวของและกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะยังจะชวยใหเด็กที่มีความบกพรองในการเรียน
จะสามารถปรับปรุงตัวและมีศักยภาพในองคประกอบของความสามารถทางกลไกดีข้ึน ซึ่งในสภาพ
สังคมปจจุบัน ความเปนอยูของมนุษยเต็มไปดวยการตอสูดินรนควบคูไปกับความเจริญกาวหนาทาง
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เทคโนโลยีสมัยใหม สอดคลองกับ ปรมพร ดอนไพรธรรม (2550: 13) ที่กลาวถึง ความสามารถในการ
ใชกลามเน้ือมัดใหญมีความสําคัญตอเด็กคือ เด็กที่สามารถเคลื่อนไหวกลามเน้ือมัดใหญ แขน ขา 
ลําตัวจะทําใหสามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวไดดี น่ันคือความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญที่มี
ความสําคัญตอพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในข้ันตอไป เด็ก
เรียนรูความสามารถในการยืน ความสามารถในการเดิน ความสามารถในการกระโดดผานการจัด
กิจกรรมการเตนบาสโลบ ที่กระตุนความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญอันจะสงผลใหเด็กมีพื้นฐาน
พัฒนาการดานรางกายที่ดีในอนาคต กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 107) ยังไดกลาวอีกวา การสงเสริม
พัฒนาการกลามเน้ือใหญเปนการสรางความคลองตัวดวยการใชสวนตางๆของรางกายใหประสาน
สัมพันธทั้งที่เปนการวางทาทางงายๆเชนการเดินการว่ิงการกระโดดในขณะเดียวกันไดเรียนรูการ
พัฒนาทักษะกลไกของรางกายตนเองใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเด็กปฐมวัยจึง
ตองเปนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็กกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกายของเด็กโดยตรงสามารถพัฒนาเด็กทางดานรางกายในเรื่องความแข็งแรงคลองแคลว
วองไวอวัยวะสวนตางๆทํางานสัมพันธกันไดเปนอยางดีก็สงผลใหเด็กเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีตอไปใน
อนาคต 

การเคลื่อนไหวของเด็กจะพัฒนาไดดีมากนอยเพียงใดน้ันตองข้ึนอยูกับความพรอมของ
รางกาย ความแข็งแรง โอกาสหรือประสบการณในการเคลื่อนไหวและสิ่งแวดลอม ศิริมาศ ไทยวัฒนา 
(2549: 249) กลาววาในระยะแรกรางกายของเด็กจะเคลือ่นไหวโดยไมมีการควบคุมลักษณะคลายการ
วายนํ้า การนอนเตะเทาหรือการหกลม เปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีจุดมุงหมาย ตอไปการเคลื่อนไหว
รางกายมีความสัมพันธกันมากข้ึน โดยสามารถควบคุมการทํางานของกลามเน้ือใหญกอนและจึงไปสู
ความสามารถในการควบคุมการทํางานของกลามเน้ือ เด็กที่มีพัฒนาการทางดานรางกายที่ดีน้ัน เด็ก
จะตองสามารถรักษาความสมดุลของรางกายในขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ได เด็กที่มีความพรอมใน
การว่ิงเด็กจะมีการหมุนตัวเล็กนอย แขนจะเริ่มเหว่ียงงายข้ึน มีการงอขอศอก เขา และเทา เริ่ม
เคลื่อนที่ไปในแนวเสนตรงมีฐานรับนํ้าหนักแคบเขา (ระยะหางของเทาทั้งสองขางในขณะยืนนอยลง) 
และในการกระโดดเด็กจะตองมีทักษะพื้นฐานของการกระโดดสองขาและกระโดดขาเดียวมี
ความสัมพันธกับการเดินและการว่ิงเปนการทําใหรางกายลอยข้ึนกลางอากาศโดยไมลม การควบคุม
รางกายน้ีข้ึนอยูกับความกลา ความมั่นใจในตนเองและความพรอมของเด็ก เด็กจะพยายามเคลื่อนไหว
แบบใหมและทาทายมากข้ึนตามสัญชาตญาณของเด็กทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีความมั่นใจก็จะ
เคลื่อนไหวอยางปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับ วรศักด์ิ เพียงชอบ (2558: 131-132) กลาววา เมื่อเด็กได
เรียนรูการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายเขาจะสามารถพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว
เหลาน้ันใหมีประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึน จนกระทั่งมีความสามารถในการเคลื่อนไหวไดเปนอยางดีตอไป 
กิจกรรมบาสโลบ จึงเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานการเคลื่อนไหวใหกับเด็ก
ปฐมวัยได โดยมีจังหวะและทิศทางเปนตัวกําหนด ประกอบดวยการบยับไปซาย-ขวา การเดินหนามี
การเตะเทาเปนจังหวะตามเพลง ซึ่งทาทางเหลาน้ีทําใหเด็กเกิดทักษะและความสามารถในการ
เคลื่อนไหวเปนอยางดี ประกอบกับบทบาทของครูก็เปนสิ่งสําคัญครูตองเขาใจถึงหลักการและวิธีการ
ในการจัดกิจกรรม เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนเอง มีบรรยากาศที่ผอนคลาย  
จะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิ และมีอิสระในการแสดงออกดวยการเคลื่อนไหว (มัทธนี 
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ตุลยาทร. 2522: 71) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติมา เฟองฟู (2550: 73-75) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรมการเคลื่อนไหวเชิง 
แอโรบิค มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยที่เกิดจาก
กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงแอโรบิคที่มีระยะเวลาตางกัน ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงแอโรบิคมีพัฒนาการทางดานรางกายเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนกวากอนการจัด
กิจกรรม  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1. ในชวงระยะเวลาสัปดาหแรกๆ ของการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ เด็กยังไมคอยเช่ือมั่นใน

ตนเอง เขินอาย ควรสรางความคุนเคยกับเด็กกอนการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ  
2. การจัดกิจกรรมเตนบาสโลบควรเรียงลําดับทาในการเตนจากทาพื้นฐานแลวคอยเพิ่ม 

ความยากของทาเตนตามลําดับ และใชเวลาในการจัดกิจกรรม 15- 20 นาที 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเตนบาสโลบเพื่อนําไปฝกพัฒนาการในดานอื่นๆของ

เด็กปฐมวัย เชน การจัดกิจกรรมเตนบาสโลบเพื่อความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัย เปนตน 
2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญจากการทํากิจกรรมดานอื่นๆ ของ

เด็กปฐมวัย เชน การจัดกิจกรรมเกมกลางแจงหรรษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชกลามเน้ือใหญ
ของเด็กปฐมวัย เปนตน 
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การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ 
ของเกษตรกรไรออยในตําบลโคกขม้ิน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

วีระนุช แยมยิ้ม1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
ของเกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และเพื่อศึกษาเสนทางการคาออยของ
เกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยมีตัวอยางที่ใชในการเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 353 คน โดยการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การสังเกต มีการวิเคราะห
ผลการศึกษาโดยการแปลภาพดาวเทียมตามชวงเวลาที่กําหนดเพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
พื้นที่ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการวิเคราะหเน้ือหาจากการจัดเวทีระดมความคิดและ
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

ประเด็นแรกการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเกษตรกรไรออยในดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ปรากฏวาการใชที่ดินเพื่อการปลูกออยน้ันมีการเพิ่มข้ึนในทุกชวงปที่ทําการศึกษา โดยการ
สํารวจจากการแปลภาพดาวเทียม 5 ชวงเวลา ซึ่งแสดงใหทราบถึงการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ออยจากใน
อดีต สวนในอนาคตสามารถคาดการณไดวาสถานการณของการปลูกออยมีแนวโนมที่จะคงที่อัน
เน่ืองมาจากเกษตรกรมีที่ดินจํากัดทําใหไมสามารถขยายพื้นที่ทํากินเพื่อปลูกออย และหากแมจะมี 
การเพิ่มพื้นที่ปลูกออยก็เปนผลมาจากการที่รัฐจัดสรรพื้นที่ทํากินใหกับเกษตรกร และเกษตรกรจะ
ขยายพื้นที่ทํากินเพิ่มเติมโดยการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ น้ันเอง 

ประเด็นที่สองศึกษาเสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ปรากฏวาจากการสัมภาษณเกษตรกรน้ันเสนทางการคาออยมีทั้งหมด 5 เสนทางดวยกัน
น้ันคือโรงงานนํ้าตาลทั้ง 5 แหงที่อยูใกลกับพื้นที่ศึกษา แตเสนทางการคาออยของเกษตรกรตําบลโคก
ขมิ้นจะไปจบลงที่โรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรมิตรภูหลวง และโรงงานนํ้าตาลขอนแกน-วังสะพุง  
ที่เปรียบเสมือนพื้นที่บริการของเกษตรกรไรออย เพราะมีระยะทางใกล ไมเสียตนทุนการขนสง 

 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 1, การใชที่ดิน 2, เกษตรกรไรออย 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย E-mail: smilesmile_46@hotmail.com 
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THE USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ANALYZE THE 
CHANGE OF LANDUSE THE SUGARCANE FARMERS  

IN KOKKHAMIN SUB-DISTRICT, WANGSAPHUNG, LOEI PROVINCE 
 

WEERANUCH YAMYIM1 

 
Abstract 

This research is a survey research aiming to study the change of landuse of 
sugarcane farmers with the use of geographic information system, to study the route 
for sugarcane trading of the sugarcane farmers with the use of geographic information 
system. The sampling to collect the data consisted of 353 people. This study 
acquired the data from questionnaire and observation. Data analysis method have a 
Satellite Image analysis. The results were concluded as the followings. 

The first issue; the change of landuse of the sugarcane with the use of 
geographic information system revealed that the land for sugarcane plantation is 
increasing in every years found in the survey by satellite photography in 5 periods of 
time showing the increase of sugarcane plantation from the past, and in the future, it 
is expected that the land for sugarcane plantation will be frozen because the land 
for the plantation is limited and cannot be expanded, and if it is able to expand, it is 
from the land management project of the government, and from the decreasing of 
other plant farming. 

The second issue; the study of the route for sugarcane trading with the use of 
geographical information system revealed that, from the interview, the trading routes 
consisted of 5 routes. The 5 sugar factories are near and in the location of the study 
but in the time of this research performed, however the farmers usually sell the 
sugarcane for Ruam Kasert Mitr Phuluang sugar factory, and Khon Kaen-Wangsaphung 
Sugar factory that are like the service area for sugarcane farmers because of they are 
near and do not cost much for transportation. 

 
Keyword: Geographic Information System 1, Land use 2, Sugarcane Farmer 3 
 
 
  
1Lecturer of SOCIAL STUDIES, FACULTY OF EDUCATION, LOEI RAJABHAT UNIVERSITY 
 E-mail: smilesmile_46@hotmail.com 
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1. ความเปนมาของปญหา 
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากเปนวัตถุดิบในการผลิต

นํ้าตาล ทั้งเพื่อใชภายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ในแตละป ประเทศไทย
สามารถสรางรายไดจากการสงออกนํ้าตาลนับหมื่นลานบาท และยังเปนแหลงผลิตนํ้าตาลเปนอันดับ 
2 ของโลกรองจากบราซิล (ธัญชนก ขันศิลาและคณะ, 2557) นํ้าตาลที่ไดจากกระบวนการผลิตถือวา
เปนผลิตภัณฑหลักของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล และมีผลิตผลพลอยไดที่ สําคัญคือกากนํ้าตาล 
(Molasses) ที่สามารถนํามาผลิตเอทานอล (Ethanol) เพื่อทดแทนนํ้ามันเช้ือเพลิงได สํานัก
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายทําการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกออยทั้งประเทศไทย โดยผลที่ไดจาก
การศึกษาสํารวจพื้นที่ปลูกออยในปการผลิต 2556-2557 โดยอาศัยขอมูลจากภาพดาวเทียมประกอบ
กับการเก็บขอมูลทางภาคพื้นดินเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลวาดวยพื้นที่ปลูกออยทั่วประเทศจํานวน 
10,078,025 ไร พื้นที่ออยสงโรงงาน 9,234,253 ไร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่มีการ
เพาะปลูกออยมากที่สุดในประเทศไทย จํานวน 4,317,002 ไร  

 
ตารางท่ี 2 พ้ืนท่ีเพาะปลูกออยในจังหวัดเลย ป พ.ศ. 2556-2557 
ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนพ้ืนท่ี (ไร) 

1 อําเภอวังสะพุง 50,239 
2 อําเภอเอราวัณ 34,912 
3 อําเภอผาขาว 21,391 
4 อําเภอหนองหนิ 15,502 
5 อําเภอนาดวง 4,886 
6 อําเภอภูกระดึง 4,460 
7 อําเภอภูหลวง 2,488 
8 อําเภอเมืองเลย 73 

ผลรวมท้ังหมด 133,951 
ท่ีมา: สํานักคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2558 
 

ตารางท่ี 3 พ้ืนท่ีเพาะปลูกออยในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ป พ.ศ. 2557 
ลําดับ

ท่ี 
อําเภอ จํานวนเกษตรกร 

(ครอบครัว) 
จํานวนพ้ืนท่ี (ไร) 

1 ตําบลโคกขมิ้น 3,000 10,673 
2 ตําบลหนองหญาปลอง 500 19,000 
3 ตําบลผานอย 442 1,654 
4 ตําบลผาบิ้ง 320 400 
5 ตําบลปากปวน 184 520 
6 ตําบลทรายขาว 141 1,403 
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7 ตําบลศรสีงคราม 110 2,110 
8 ตําบลวังสะพุง 64 913 
9 ตําบลหนองงิ้ว 3 10 
10 ตําบลเขาหลวง 0 0 

ผลรวมท้ังหมด 4,764 36,683 
ท่ีมา: สํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง พ.ศ. 2558 
 
จังหวัดเลยก็เปนอีกจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประชากรสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม โดยหน่ึงในน้ันคือการปลูกออยเพื่อนําไปแปรรูปเปนนํ้าตาลเพื่อจําหนาย 
ทั้งภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศ เพราะลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเลยในพื้นที่
อําเภอวังสะพุง อําเภอผาขาว อําเภอหนองหินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไรที่ทนตอความรอน 
อีกทั้งลักษณะทางกายภาพของพื้นที่น้ียังเปนที่ราบ ที่ราบเนินเขา ที่เหมาะกับการปลูกพืชไรอีกดวย 
เมื่อเปนเชนน้ีจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจทีจ่ะทาํการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเกษตรกร
ไรออยในตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยดูประเด็นดานสถานการณการปลูกออยของ
เกษตรกรในปจจุบัน โดยงานวิจัยช้ินน้ีนําประโยชนของการศึกษาทางภูมิศาสตรในเรื่องของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการศึกษาการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของพื้นที่
เกษตรกรรม การเพิ่มและลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม การศึกษาเสนทางการคาออย มีผลอยางไรตอ
การปลูกออย โดยสาเหตุที่ผูศึกษาเลือกกรณีศึกษาเกษตรกรไรออยในตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง 
อันเน่ืองมาจากอําเภอวังสะพุงเปนอําเภอที่มีการปลูกออยมากที่สุดของจังหวัดเลยน้ันคือ 50,239 ไร 
(สํานักคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2558) และตําบลโคกขมิ้นมีครัวเรือนในการปลูก
ออยมากที่สุดของอําเภอวังสะพุงน้ันคือ 3,000 ครัวเรือน (สํานักเกษตรกรอําเภอวังสะพุง พ.ศ. 2558) 
โดยการศึกษาครั้งน้ียังเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร โดยนํานักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษาฝกหัดการออกภาคสนามทางภูมิศาสตรเพื่อสํารวจพื้นที่ไรออย การเขาชุมชน 
และฝกปฏิบัติการการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรอีกดวย  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเกษตรกรไรออย และเพื่อศึกษา

เสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดเลือกพื้นที่ศึกษาในตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

เพราะตําบลโคกขมิ้นเปนตําบลแรกเริ่มของอําเภอวังสะพงุที่รเิริม่การปลูกออยและมีการปลูกออยเปน
จํานวนมากอันดับหน่ึงของอําเภอวังสะพุง อีกทั้งอําเภอวังสะพุงยังติดหน่ึงในสามของอําเภอที่ปลูก
ออยสูงสุดของจังหวัดเลย  
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ขอบเขตของกลุมเปาหมาย  
ประชากร คือเกษตรกรที่ปลูกออยในพื้นที่ตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง โดยไดทําการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรกับสํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 3,000 ราย โดยผูศึกษาได
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามหลักการของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงใน ธีรวุฒิ  
เอกะกุล, 2543) โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดเทากับ 5% คือเกษตรกรที่ไดจากการสุม
จากทั้งหมด 3,000 ราย ไดเทากับ 353 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง ทั้งน้ีผูศึกษาเก็บขอมูลโดย 
การสํารวจและการสัมภาษณจากแบบสอบถาม  

ขอบเขตของเน้ือหา 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของเกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

เชน ลักษณะการใชที่ดินในอดีต คือกอนป พ.ศ. 2558 การใชที่ดินในปจจุบัน พ.ศ. 2558 และ 
การคาดการณการใชที่ดินในอนาคตต้ังแตปพ.ศ. 2559 เปนตนไป ปจจัยที่มีผลตอการใชที่ดิน  
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการจัดการเชิงพื้นที่โดยการแปลภาพดาวเทียม  
ปพ.ศ. 2542 ปพ.ศ. 2548 ปพ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2556 ปพ.ศ. 2558  

ศึกษาเสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออยดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เชน 
ระยะทางในการขนสงออย เสนทางการคาออย  

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
-ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร หมายถึง Geographic Information System: GIS 

หมายถึง กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมลูในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ โดยการนําเทคนิค วิธีการและกระบวนการใน
การทํางานมาปรับใชกับการจดัการทางพื้นที ่ซึ่งลกัษณะของขอมูลที่แสดงผลออกมาจะเปนในรูปแบบ
แผนที ่

-การใชท่ีดินของเกษตรกรไรออย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินทาง
การเกษตร ที่เกษตรกรใชเพาะปลูกออย โดยศึกษาในแตละชวงปที่สําคัญวามีการเปลี่ยนแปลงทาง
พื้นที่เปนเชนไร การปลูกออยเพิ่มข้ึนหรือลดลง เชน ลักษณะการใชที่ดินในอดีต คือกอนป พ.ศ. 2558 
การใชที่ดินในปจจุบัน พ.ศ. 2558 และการคาดการณการใชที่ดินในอนาคต ปจจัยที่มีผลตอการใช
ที่ดิน 

-เสนทางการคา หมายถึง เสนทางที่ในเครือขายที่บงบอกวาเปนเสนทางและจุดหยุดพักที่ใช
ในการขนสงออยไปยังตลาดหรือโรงงานที่อยูในพื้นที่อื่นที่หางไกลจากตนแหลงที่เพาะปลูกออย 
เสนทางการคาแตละเสนทางก็จะประกอบดวยถนนสายหลักที่อาจจะมีเครือขายยอยๆ ที่ใชเปน
เสนทางการคาและการคมนาคมมาบรรจบ 

-เกษตรกร หมายถึง บุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในการศึกษาครั้งน้ีเปนบุคคล 
ผูปลูกออยในตําบลโคกขมิ้นและข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 

-การแปลภาพถาย หมายถึง การใชโปรแกรมประยุกตทางภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูล
ภาพถายดาวเทียมที่ไดจากการสํารวจระยะไกล โดยทําการแปลภาพในปพ.ศ. 2542 ปพ.ศ. 2548  
ปพ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2556 ปพ.ศ. 2558 โดยผลออกมาเปนรูปแบบของแผนที่ 
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-ตลาดของออย หมายถึง โรงงานที่รับซื้อออยจากเกษตรกรเพื่อนําไปเขาสูกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและทําการกระจายสินคาตอไป 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 1. ทบทวนวรรณกรรมและสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ผูศึกษาทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย 

และเขียนเคาโครงการวิจัย เพื่อเปนกรอบนําทางในการศึกษา และเปนการแสดงออกถึงความตองการ
ศึกษาของผู วิจัย ในประเด็นตางๆ ใหชัดเจนกอนทําการศึกษา อีกทั้งสํารวจพื้นที่ศึกษา ติดตอ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ขอความอนุเคราะหในการสํารวจพื้นที่เพื่อทําการวิจัย 

 2. สรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ออกแบบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ทดลองใช
แบบสอบถาม ปรับแกแบบสอบถาม ใหมีความครอบคลุมและเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคการศึกษา 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันก็มาจากการทบทวนวรรณกรรมเชนเดียวกัน โดยการ
สรางเครื่องมือน้ัน เมือ่สรางเสร็จไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ปรับแกไข ตามความเหมาะสม 
แลวนํามาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง น้ันคือผูปกครองของนักศึกษาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไรออย  

 3. นําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูล การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ไปมอบใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง ผูใหญบานในพื้นที่ศึกษา เกษตรกรไรออย และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ เพื่อขออนุญาต ขอความอนุเคราะห ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลการศึกษา และขอ
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ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณแบบ 
ไมมีสวนรวม  

 4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ในข้ันน้ีผูศึกษาและผูชวยการเก็บขอมูลไดนํา
แบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับเกษตรกรไรออย ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้ง 353 ครัวเรือน  
ในระหวางการตอบแบบสอบถามน้ันก็ทําการสัมภาษณสมาชิกในครอบครัวที่มีเวลาวางในการให
ขอมูลดานปญหาและแนวทางแกไขในการปลูกออยดวย พรอมทั้งสังเกตการณวิถีชีวิตของเกษตรกร
ดวย  

   อีกทั้งผูศึกษาทําการแปลภาพดาวเทียมและนํามาตรวจสอบความถูกตองดวยการลง
พื้นที่สอบถามผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน ในประเด็นที่ภาพที่แปลไดออกมาเปนเชนน้ีมีความ
สอดคลองกับพื้นที่จริงหรือไม อยางไรเมื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามเสร็จแลวน้ัน ก็ประมวลผลแลวนํามาเผยแพรใหกับชุมชนไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
การใชที่ดินที่ผานมาของชุมชน 

 5. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหเน้ือหาแลวบรรยาย 
อธิบาย ออกมาเปนความเรียง และเพิ่มเติมเน้ือหาจากการสัมภาษณ และการสังเกตการณแบบไมมี
สวนรวม เพื่อใหขอมูลมีความนาสนใจและมีความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน อีกทั้งทําแผนที่ประกอบการ
นําเสนอขอมูล โดยแสดงแผนที่ตามชวงเวลาในการปลูกออยโดยแบงออกเปน 5 ชวงเวลา  
ปพ.ศ. 2542 ปพ.ศ. 2548 ปพ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2556 ปพ.ศ. 2558 เพื่อคาดการณอนาคตของการ
ปลูกออยวาจะเพิ่มข้ึนและลดลงอยางไร นอกจากน้ีในชวงเวลาดังกลาวมีปจจัยใดที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอะไรบาง อีกทั้งสรางแผนที่จําลองเสนทางการคาออย 

 6. การสังเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ ผูศึกษาก็จะ
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหน้ันมาสังเคราะหรวมกับแนวคิดวาผลการศึกษาที่ไดรับน้ันมี 
ความเหมือนหรือตางกันอยางไรกับแนวคิดที่ไดทําการศึกษามากอนน้ี อีกทั้งผลการศึกษาที่ไดรับน้ันมี
สิ่งใดที่เพิ่มเติมข้ึนมา หรือทําไมไมเปนไปตามแนวคิดที่ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรมมา  
พรอมทั้งปรับแกขอมูล เพิ่มเติมเน้ือหา ใหมีความครอบคลุม และมีความชัดเจนเพื่อเผยแพรใหบุคคล
ที่สนใจ  

6.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 1. แบบสอบถาม การศึกษาครั้งน้ีไดจัดทําแบบสอบถามทั้งหมด 25 ขอ ซึ่งใชสัมภาษณ

เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 353 ราย ซึ่งแบบสอบถามเปนสิ่งที่สําคัญมากในการศึกษาครั้ง
น้ี โดยการใชแบบสอบถามจะยึดเอาความสะดวกของประชากรที่จะมีเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
และในการศึกษาครั้งน้ีไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดวยกันดังน้ี ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมลู
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมดดวยกัน 10 ขอตอนที่ 2 แบบสอบถามการปลูกออย ซึ่งมี
ทั้งหมดดวยกัน 20 ขอ และตอนที่ 3 เสนทางการคาออย ซึ่งมีทั้งหมดดวยกัน 15 ขอ 

 2. ภาพดาวเทียม คือภาพถายระยะไกลที่ไดจากการสงดาวเทียมที่มีการติดต้ังเครื่อง
ถายภาพที่สามารถขยายและจําแนกความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก โดยอาศัยการ
สะทอนรังสีความรอนของสิ่งตางๆ บนผิวโลก โดยการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาใชภาพถายดาวเทียมที่
บริการทางการศึกษาจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคกรมหาชน) 
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ทั้งหมด 5 ชวงเวลาดวยกันคือ ปพ.ศ. 2542 ปพ.ศ. 2548 ปพ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2556 ปพ.ศ. 2558 
เพื่อนํามาเขาสูกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการตอบโจทยการศึกษาระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเกษตรกรไรออย และศึกษา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการศึกษาเสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออย 

 3. GPS (Global Positioning System) คือระบบบอกตําแหนงบนพื้นผิวโลก  
โดยอาศัยการคํานวณจากความถ่ีสัญญาณนาฬิกาที่สงมาจากดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลกซึ่งทราบ
ตําแหนง ทําใหระบบน้ีสามารถบอกตําแหนง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณไดทั่วโลก โดยการศึกษาครั้ง
น้ีผูศึกษาใชเครื่องระบุพิกัดโลกหรือ GPS ในการสํารวจทางภาคสนามวาตรงกับภาพถายดาวเทียม
และภาพถายทางอากาศหรือไม เปนการตรวจสอบความถูกตอง และจับพิกัดพื้นที่ศึกษาเพื่อทําแผนที่
ศึกษาและการกระจายตัวทางที่ต้ังของไรออย 

 4. ขอมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร คือขอมูลเชิงดิจิทัล หรือขอมูลเชิงรหัส 
หรือขอมูล Feature โดยการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาใชขอมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรประกอบ
ความนาเช่ือถือของผลการศึกษา เชน ทางนํ้า ถนน ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา เปนตน 

   ดังน้ันในการศึกษาเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ของเกษตรกรไรออยในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงใชเครื่องมือใน
การศึกษาดวยกัน 4 อยางคือ แบบสอบถาม ภาพถายดาวเทียม เครื่องระบุพิกัดโลกหรือ (GPS) และ
ขอมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

 

7. ผลการศกึษา 
7.1  ผลการศึกษาในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของเกษตรกรไรออย  
 จากการแปลภาพดาวเทียมทําใหจําแนกไดวาตําบลโคกขมิ้นน้ันมีประเภทของการใช

ที่ ดินทั้ งสิ้น 11 ประเภทคือ ปาไม ปาโปรง/สวนปา พื้นที่ปลูกออย ทุ งหญา พื้นที่ เปดโลง  
สวนยางพารา นาขาว แหลงนํ้าต้ืน แหลงนํ้า ที่อยูอาศัยความหนาแนนนอยถึงปานกลาง และที่อยู
อาศัยความหนาแนนสูง และผลจากการแปลภาพดาวเทียมทําใหทราบถึงลักษณะการใชที่ดินดังน้ี 

 ผลการแปลภาพดาวเทียมเพื่อจําแนกสิ่งปกคลุมดินในเขตตําบลโคกขมิ้น ขอมูล  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 พบวา สิ่งปกคลุมดินที่พบมากที่สุดไดแก นาขาวมีจํานวนพื้นที่ประมาณ 
29,252 ไร หรือรอยละ 40.41 พบการกระจายตัวโดยทั่วบริเวณของตําบล สิ่งปกคลุมดินที่พบมาก
เปนอันดับสองไดแก ที่อยูอาศัยความหนาแนนอยถึงปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 11,512 ไร หรือรอย
ละ 15.90 โดยพบการกระจายตัวปะปนโดยทั่วกับนาขาวและพื้นที่เปดโลง ในขณะที่สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทพื้นที่ปลูกออยมีจํานวนพื้นที่ประมาณ 5,794 ไร หรือรอยละ 8.0 พบการกระจายตัวใน
บริเวณทางตอนใตและตะวันตกของตําบล ปะปนกับสิ่งปกคลุมดินประเภทนาขาวและที่อยูอาศัย
ความหนาแนนนอยถึงปานกลาง  

 ผลการแปลภาพดาวเทียมเพื่อจําแนกสิ่งปกคลุมดินในเขตตําบลโคกขมิ้น ขอมูล  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 พบวา สิ่งปกคลุมดินที่พบมากที่สุดไดแก นาขาว มีจํานวนพื้นที่ประมาณ 
25,396 ไร หรือรอยละ 35.13 ในขณะที่สิ่งปกคลุมดินประเภทพื้นที่ปลูกออยเพิม่ข้ึนมาเปนสิง่ปกคลุม
ดินที่มีมากที่สุดเปนอันดับสอง โดยมีจํานวนพื้นที่ประมาณ 18,380 ไร หรือรอยละ 25.43  
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พบการกระจายตัวที่มีความหนาแนนเพิ่มข้ึนเกือบทั่วทุกบริเวณของตําบล โดยเฉพาะทางตะวันตก
และทางใตของตําบล และพบการกระจายตัวเพิ่มข้ึนทางตะวันออกและตอนกลางของตําบล 
โดยเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมดินประเภททุงหญาหรือนาขาว สวนสิ่งปกคลุมดินที่มีมากเปนอันดับ  
3 และ 4 ไดแก สิ่งปกคลุมดินประเภทสวนยางพาราและแหลงนํ้าต้ืน (อาจมีพื้นที่ช้ืนแฉะปะปน)  
มีจํานวนพื้นที่ประมาณ 5,906 ไร และ 4,790 ไร ตามลําดับ  

 ผลการแปลภาพดาวเทียมเพื่อจําแนกสิ่งปกคลุมดินในเขตตําบลโคกขมิ้น ขอมูล  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พบวา สิ่งปกคลุมดินที่พบมากที่สุดไดแก พื้นที่ปลูกออย ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 18,513 ไร หรือรอยละ 25.68 มีลักษณะการกระจายตัวที่ใกลเคียงกับพื้นที่การกระจาย 
ตัวเดิมกับเมื่อป พ.ศ. 2548 สิ่งปกคลุมดินที่มีมากเปนอันดับสองไดแก ที่อยูอาศัยความหนาแนนนอง
ถึงปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ 15,026 ไร หรือรอยละ 20.84 ในขณะที่สิ่งปกคลุมดินประเภทนาขาว  
มีพื้นที่ลดลงเหลือประมาณ 9,220 ไร หรือรอยละ 12.79 ซึ่งผลอาจจะเปนเพราะชวงเวลาที่ทําการ
แปลภาพเปนชวงที่มีการหยุดทํานา ทําใหคาการสะทอนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจทําใหมีผลการ
แปลเปน พื้นที่เปดโลงหรือทุงหญา ซึ่งมีจํานวนพื้นที่เพิ่มข้ึน  

 ผลการแปลภาพดาวเทียมเพื่อจําแนกสิ่งปกคลุมดินในเขตตําบลโคกขมิ้น ขอมูล  
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบวา สิ่งปกคลุมดินที่พบมากที่สุดไดแก พื้นที่ปลูกออย มีพื้นที่ประมาณ 
28,887 ไร หรือรอยละ 41.02 โดยพบการกระจายตัวที่หนาแนนเพิ่มข้ึนในแทบทุกสวนของตําบล 
โดยเฉพาะทางตะวันตกและทางใตของตําบลในขณะที่สวนอื่นของตําบล พบการกระจายตัวเพิ่มข้ึน
เชนเดียวกัน ในขณะที่สิ่งปกคลุมดินที่มีจํานวนพื้นที่เปนอันดับสอง ไดแก นาขาว มีจํานวนพื้นที่
ประมาณ 16,487 ไร หรือรอยละ 21.90 และสิ่งปกคลุมดินที่มีจํานวนมากเปนอันดับ 3 และอันดับ 4 
ไดแก ที่อยูอาศัยความหนาแนนนอยถึงปานกลางและทุงหญา มีจํานวนพื้นที่ประมาณ 13,068 ไร 
และ 3,687 ไร ตามลําดับ  

 ผลการแปลภาพดาวเทียมเพื่อจําแนกสิ่งปกคลุมดินในเขตตําบลโคกขมิ้น ขอมูล เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบวา สิ่งปกคลุมดินที่พบมากที่สุดไดแก พื้นที่ปลูกออย มีพื้นที่ประมาณ 
26,876 ไร หรือรอยละ 37.48 (สาเหตุที่จํานวนพื้นที่ลดลงเน่ืองจาก มีสวนของเมฆและเงาของเมฆปก
คลุมในบริเวณพื้นที่ที่คาดวาจะเปนสิง่ปกคลุมดินประเภทพื้นที่ปลูกออย) โดยสิ่งปกคลุมดินที่มีจํานวน
มากเปนอันดับสองไดแก สิ่งปกคลุมดินประเภทที่อยูอาศัยความหนาแนนนอยถึงปานกลาง มีพื้นที่
ประมาณ 14,573 ไร หรือรอยละ 17.54 ในขณะที่สิ่งปกคลุมดินที่มีมากเปนอันดับ 3 และ 4 ไดแก 
สิ่งปกคลุมดินประเภท ปาไม และที่อยูอาศัยความหนาแนนสูง มีจํานวนพื้นที่ประมาณ 5,388 ไร และ 
4,622 ไร ตามลําดับ  

 
  

486

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

487 
 

ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมการปลูกออยในเขตตําบลโคกขมิ้น 
ตัวแปร ในอดีต ในปจจุบัน ในอนาคต 

พ.ศ. 
2542 

พ.ศ. 
2548 

พ.ศ. 
2551 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559…. 

พื้นที่ปลูก
ออย 

5,794 18,380 18,513 28,887 26,876 …. 

 
 ขอมูลจากการแปลภาพดาวเทียมทําใหทราบวาการใชที่ดินทางการเกษตรกรในอดีตคือ

กอนปพ.ศ. 2558 จากผลการแปลภาพดาวเทียมในชวงเวลาปพ.ศ. 2542 ปพ.ศ. 2548 ปพ.ศ. 2551 
และปพ.ศ. 2556 การปลูกออยของเกษตรกรตําบลโคกขมิ้นน้ันมีการเพิ่มข้ึนในทุกชวงเวลาที่
ทําการศึกษา เพราะเกษตรกรไดใหขอมูลวาภูมิอากาศ ดิน การชลประทาน และลักษณะทางกายภาพ
มีความสําคัญตอการเอื้อใหเกษตรกรปลกูออยกวาพื้นที่อื่นๆ การเขามาสนับสนุนของหนวยงานของรฐั
ในการสรางรายไดอยางมั่นคงใหกับเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรเลือกที่จะทําการเพาะปลูกออย 
เพื่อความมั่นคงทางรายไดของครอบครัว ยังรวมถึงนโยบายของรัฐในประเด็นของพืชพลังงาน อีกทั้ง 
การเขามาจัดต้ังโรงงานนํ้าตาลในปพ.ศ. 2542 ที่ใกลกับแหลงปลูกออยของชุมชนเพื่อรับซื้อผลผลิตถึง
ในพื้นที่ทําใหสะดวกสบายในการเดินทางซื้อขายน้ันเอง และการเขามาจัดต้ังโรงงานนํ้าตาลในเขต
ตําบลโคกขมิ้นทําใหนอกจากจะทําใหเกษตรกรมีความสะดวกสบายในการขนสงกวาแตเดิม ก็ยัง 
ไมตองรอนายหนาหรือพอคาคนกลางเขามารับซื้อและไดในราคาที่ตํ่ากวานําไปขายเอง ดวยเหตุที่วา
เกษตรกรสามารถมาเปดโควตาขายออยไดดวยตนเอง ซึ่งจากที่กลาวมาน้ีก็เปนอีกเหตุผลหลักในการ
ยึดอาชีพเกษตรกรไรออยเปนอาชีพหลักของครัวเรือน 

 แตในขณะเดียวกันในปจจุบันคือปพ.ศ. 2558 ซึ่งเปนชวงเวลาสุดทายของการศึกษา 
โดยการแปลภาพดาวเทียมปรากฏวาปริมาณการปลูกออยลดลง จากการสอบถามเกษตรกรทําให
ทราบวาเปนผลมาจากราคาออยที่ลดลงมาถึง 2 ปแลว และการประกันราคาออยที่ตํ่าลง สงผลให
เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกออยหารายไดเสริม เชนบางครอบครัวลดพื้นที่การปลูกออยไปปลูกสวนผัก 
เพาะเห็ดแทน เพราะสามารถทํารายไดดีและเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ันสั้นกวา สามารถทํา
รายไดไดตลอดทั้งป บางครอบครัวหาอาชีพเสริมโดยการออกขายลอตเตอรรี่ เพื่อหารายไดเสริมจุน
เจือครอบครัว บางครัวเรือนทําการปลูกยางพาราและเริ่มเก็บนํ้ายางพาราขาย โดยในปจจุบัน
เกษตรกรไมไดทําการเกษตรแคเพียงอยางเดียวอีกตอไป เพราะจากการสัมภาษณและการเก็บ
แบบสอบถามทําใหทราบวาแตละครัวเรือนมีอาชีพเสริม เพราะราคาของออยไมแนนอน ผลผลิตก็ 
ไมแนนอนเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยแลง ทําใหผลผลิตไมเปนไปตามที่ตองการ 
การหาอาชีพเสริมคือทางรอดของครอบครัวน้ันเอง 

 สวนในอนาคตผูศึกษาคาดวาสถานการณการปลูกออยในเขตตําบลโคกขมิ้นน้ันจะมี
ปริมาณที่คงที่ ไมมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปมากกวาน้ีเพราะถูกจํากัดดวยพื้นที่ทํากิน ราคาของออยที่
ไมแนนอน ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกษตรกรถูกจํากัดดวยเหตุผล
ดังกลาว และการทําอาชีพเสรมิที่ทําใหเกษตรกรมีทางเลือกในการดํารงชีพมากกวาอดีตที่ทางเลือกใน
การดํารงชีพถูกจํากัดดวยเหตุผลหลากหลาย แตประเด็นที่ทําใหผูศึกษาใหความสนใจคือการสืบตอ
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ของอาชีพ เพราะพลเมืองรุนใหมไมไดใหความสนใจในเรื่องของการทําการเกษตร ผูปกครองสง
ลูกหลานเขาสูระบบการศึกษาที่ออกมาเปนทาสในตลาดแรงงาน คานิยมที่เรียนจบระดับมหาวิทยาลัย
ตองไดงานที่ดีกวาการทําการเกษตรกําลังหลอหลอมใหเกิดการสูญหายของอาชีพเกษตรกรไรออย 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลูกออยในตําบลโคกขมิ้นแตละชวงปท่ีทําการแปลภาพดาวเทียม 

ส่ิงปกคลุมดิน ป พ.ศ. 
2542 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ป พ.ศ. 
2548 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ป พ.ศ. 
2551 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ป พ.ศ. 
2556 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ป พ.ศ. 
2558 

พ้ืนที่ (ไร) 

ปาไม 4,639 2,896 2,685 2,703 5,388 
ปาโปรง/สวนปา 4,273 3,549 2,675 1,457 1,480 
พ้ืนท่ีปลูกออย 5,794 18,380 18,513 28,887 26,876 
ทุงหญา 9,276 2,120 9,216 3,687 4,937 
พ้ืนท่ีเปดโลง 5,270 4,275 6,842 1,022 1,077 
สวนยางพารา 659 5,906 1,024 1,596 1,596 
นาขาว 29,252 25,396 9,220 16,487 10,717 
แหลงนํ้าตื้น 1,533 4,790 2,624 3,058 2,333 
แหลงนํ้า 29 109 210 1,412 101 
ท่ีอยูอาศยัความหนาแนนนอย/ปาน
กลาง 

11,512 4,548 15,026 13,068 12,573 

ท่ีอยูอาศยัความหนาแนนสูง 146 314 4,068 1,915 4,622 
รวม 72,383 72,283 72,103 75,295 71,700 

 
 นอกจากน้ีจากขอมูลเอกสารและจากการแปลภาพดาวเทียมทําใหทราบวาการปลูกออย

ของเกษตรกรตําบลโคกขมิ้นน้ัน คิดเปนรอยละ 31.13 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมดในอําเภอวังสะพุง 
หรือคิดเปนจํานวน 19,690 ไร ซึ่งในอําเภอวังสะพุงน้ันมีทั้งหมด 10 ตําบลดวยกัน และมี 3 ตําบลที่
ปลูกออยเปนอาชีพหลักดวยกันคือ ตําบลโคกขมิ้น ตําบลหนองหญาปลอง และตําบลศรีสงคราม และ
เมื่อดูจากการแปลภาพดาวเทยีมจะเหน็วาพื้นที่สีมวงคือพื้นที่ตัวแทนการปลกูออย ทําใหทราบวาพื้นที่
สีมวงมีการกระจายตัวในขอบเขตของตําบลโคกขมิ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งการแปลภาพดาวเทียมและ
จัดทําเปนแผนที่การใชที่ดินในตําบลโคกขมิ้นน้ัน เปนการวิเคราะหผลการศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงที่ชวย
สนับสนุนขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และเพิ่มเติมผลการวิจัยไดเปนอยางดี 
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 ภาพท่ี 1-5 การแปลภาพดาวเทียมการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของเกษตรกรไรออย  
ปพ.ศ. 2542, ปพ.ศ. 2548, ปพ.ศ. 2551, ปพ.ศ. 2556 และ ปพ.ศ. 2558 ตามลําดับ 
 

 

 

 
 ที่มาของขอมูล: USGS Science for a Changing World, 2016 (htpp://earthexplorer.usge.gov/) 
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7.2  ผลการศึกษาในประเด็นเรื่องเสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออย 
 สวนผลการศึกษาในประเด็นเรื่องเสนทางการคาออยของเกษตรกรไรออยในตําบลโคก

ขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยแสดงออกมาเปนภาพแผน
ที่เสนทางการคาและที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมพรอมทั้งอธิบายไดวา ที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลและ
เสนทางการคาออยที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่ศึกษา มีทั้งหมด 5 โรงงานดวยกัน โดยผูศึกษาเลือก 
องคการบริหารสวนตําบลโคกขมิ้นเปนจุดศูนยกลางของการวัดระยะทางเสนทางการคาออย มีดังน้ี 
อันดับแรกโรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง อยูในพื้นตําบลโคกขมิ้น อําเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย มีระยะหางจากจุดเริ่มตนประมาณ 4 กิโลเมตร รองลงมาคือโรงงานนํ้าตาลขอนแกน-วังสะพุง  
อยูในพื้นที่ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีระยะหางจากจุดเริ่มตนประมาณ  
16 กิโลเมตร ตอไปโรงงานนํ้าตาลเอราวัณ อยูในพื้นที่ ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลําภู มีระยะหางจากจดุเริม่ตนประมาณ 65 กิโลเมตร ตอไปเปนโรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรกร
มิตรภูเขียว อยูในพื้นที่ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีระยะหางจากจุดเริ่มตน
ประมาณ 93 กิโลเมตร และสุดทายโรงงานนํ้าตาลมิตรภูเวียง อยูในพื้นที่ตําบลหนองเรือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน มีระยะหางจากจุดเริ่มตนประมาณ 112 กิโลเมตร  
 
ภาพท่ี 6 แผนท่ีแสดงการจัดต้ังโรงงานนํ้าตาลและเสนทางการคาออยของเกษตรกร 

 
 ที่มาของขอมูล: ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554 
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สวนสาเหตุที่ผูศึกษาเลือก 5 โรงงานน้ีเปนเสนทางการคาออยน้ันไดมาจากการสอบถาม
เกษตรกรวาเคยนําออยไปขายใหกับที่ใดบาง เมื่อไดคําตอบผูศึกษาจึงไดใชระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรจัดทําแผนที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลและแผนที่เสนทางการคาออยของเกษตรกรโคกขมิ้น  
ซึ่งระยะทางที่อยูในแผนที่น้ีมีทั้งที่เปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
210 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และทางหลวงชนบทระหวางหมูบาน โดยเลือกเสนทางตามที่
รถบรรทุกเดินทางไปถึงโรงงานนํ้าตาล เพื่อประกอบการศึกษาและการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การคาออยที่จะชวยลดตนทุนในเรื่องของการขนสงน้ันเอง 

สวนสาเหตุที่ผูศึกษาเลือก 5 โรงงานน้ีเปนเสนทางการคาออยน้ันไดมาจากการสอบถาม
เกษตรกรวาเคยนําออยไปขายใหกับที่ใดบาง เมื่อไดคําตอบผูศึกษาจึงไดใชระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรจัดทําแผนที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลและแผนที่เสนทางการคาออยของเกษตรกรโคกขมิ้น  
ซึ่งระยะทางที่อยูในแผนที่น้ีมีทั้งที่เปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
210 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และทางหลวงชนบทระหวางหมูบาน โดยเลือกเสนทางตามที่
รถบรรทุกเดินทางไปถึงโรงงานนํ้าตาล เพื่อประกอบการศึกษาและการตัดสินใจของเกษตรกรใน
การคาออยที่จะชวยลดตนทุนในเรื่องของการขนสงน้ันเอง 

สวนโรงงานนํ้าตาลที่อยูใกลพื้นที่ศึกษามากที่สุดคือโรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง 
รองลงมาคือโรงงานนํ้าตาลขอนแกน-วังสะพุง ซึ่งทั้ง 2 โรงงานเปรียบเสมือนพื้นที่บริการรับซื้อออยใน
พื้นที่ตําบลโคกขมิ้น และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งในเขตอําเภอวังสะพุงและอําเภอใกลเคียง เชนอําเภอ
เอราวัณ อําเภอผาขาว เปนตน ซึ่งการทําแผนที่เสนทางการคาออยน้ีเปนปจจัยสนับสนุนใหเกษตรกร
มีทางเลือกทางการตลาด ไมผูกขาดเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง และในปจจุบันทั้ง 2 โรงงานนํ้าตาล
น้ีก็เปนทางเลือกในลาํดับตนๆ ในการสงออยเขาโรงงานของเกษตรกรโคกขมิ้นและพอคาคนกลางดวย 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ใชที่ดินเพื่อการเกษตรเปนทฤษฏีที่อธิบายถึงวิธีการในการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีพื้นฐาน
แนวความคิดคือ การพิจารณาใชที่ดินทางการเกษตรในแตละพื้นที่กับผลตอบแทนเชิงพื้นที่ที่ไดจาก
การใชที่ดิน ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวาลักษณะการใชที่ดินของเกษตรกรตําบลโคกขมิ้นน้ันเปนไปตาม
หลักการของ Von Thunen 1966 (อางถึงใน เสนห ญาณสาร, 2549) ที่วาการใชที่ดินใหเกิด
ประโยชนสูงสุดเพราะเกษตรกรบางรายไดใชที่ดินในการปลูกออยแบบไมเวนวรรค และไมมีการพัก
หนาดิน เพราะเกษตรกรมีพื้นที่ทํากินนอยไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพจึงทําใหการใชที่ดินของ
เกษตรกรตําบลโคกขมิ้นน้ีจึงเปนไปตามแนวคิดการใชที่ที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการใชที่ดิน
แบบเขมขน โดยมีพื้นฐานแนวความคิดคือ การพิจารณาใชที่ดินทางการเกษตรในแตละพื้นที่กับ
ผลตอบแทนเชิงพื้นที่ที่ไดจากการใชที่ดิน แตเมื่อดูตามแนวคิดการใชที่ดินของ Von Thunen เพื่อ
อธิบายการใชที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่ โดยแบงเขตการใชที่ดินเปน 6 เขต ตามความเขมขนของ
การใชที่ดินจากมากที่สุดไปหาที่นอยที่สุดน้ันปรากฏวาการปลูกออยจะเปนไปตามเขตที่ 3 คือเปนเขต
เพาะปลูกหมุนเวียน 6 ป ลักษณะของการใชที่ดินเขมปานกลาง พืชที่ปลูกไดแก ขาวไรย และพืชหัว 
ไมมกีารปลอยพืชที่ใหวางเปลา มากที่สุด แตทั้งน้ีตําบลโคกขมิ้นไมไดเปนไปตามแนวคิดของเขตที่ 3 
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ทั้งหมดเพราะตําบลโคกขมิ้นไมไดปลูกพืชหมุนเวียนทุกครอบครัว มีบางครอบครัวเทาน้ันที่มีพื้นที่ 
ทํากินจํานวนมากที่ปลูกพืชหมุนเวียน 4 ป สวนครอบครัวอื่นๆ น้ันลักษณะของการใชที่ดินน้ันคือ
เขมขนสูง 

นอกจากน้ีผูศึกษายังมีความคิดคลอยตามกับ เสนห ญาณสาร ที่วาในปจจุบันเราอาจพบวา
รูปแบบระบบการเกษตรสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ซึ่งอาจแบงระบบการเกษตร
ในปจจุบันได 2 รูปแบบ คือ ระบบการเกษตรแบบยังชีพแบบเขม หรือระบบการเกษตรกึ่งยังชีพกึ่ง
การคา และระบบการเกษตรแบบการคา โดยระบบการเกษตรกึ่งยังชีพกึ่งการคา ผลผลิตที่ไดจะ
นํามาใชบริโภคภายในครัวเรือน บางสวนจะถูกนําไปขายเพื่อเปนรายไดของครัวเรือน การเพาะปลูก
จะทําทุกชวงไมมีการเวนชวง ผลผลิตที่ไดอาจไมมีความแนนอน ตามการแปรผันของลักษณะ
ภูมิอากาศ บางครั้งอาจจําเปนตองปลกูพชืหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อแกปญหาผลผลิตบางชนิดที่
ราคาตกตํ่า สวนระบบการเกษตรเพื่อการคา เปนการทําเกษตรที่เนนการผลิตเฉพาะอยางโดยเจาะจง
ตามที่ตลาดมีความตองการการผลิตเทาน้ัน จุดประสงคของระบบการเกษตรชนิดน้ีเพื่อผลิตขายเปน
หลัก โดยกลไกของตลาดจะเปนตัวกําหนดใหมีการผลิตออกมา เพื่อเปาหมายสูงสุดคือผลกําไร  
ซึ่งลักษณะการทําการเกษตรของตําบลโคกขมิ้นจะเปนไปตามระบบการเกษตรเพื่อการคาที่เนนการ
ผลิตเพื่อการคาอยางเดียว เนนปริมาณของผลผลิต เพราะจะสงผลถึงกําไรที่ไดจากการคา 

และจากแนวคิดของ วันเพ็ญ สุรฤกษ (2547) และ เสนห ญาณสาร (2551) ที่วาสวนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร การดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร จะไดรับอิทธิพลในแตละ
พื้นที่ แตละเวลาที่แตกตางกันไป ในการผลิตสินคาทางการเกษตรจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยที่
แตกตางกันออก ไดแก 

 1. ปจจัยทางกายภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางย่ิงตอกิจกรรมการเกษตร เชน 
คุณลักษณะของดิน เน่ืองจากดินมีคุณสมบัติที่เกิดจากการรวมกันของคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ
และเคมี ซึ่งกิจกรรมการเกษตรจําเปนตองพึ่งพาคุณสมบัติเหลาน้ี ลักษณะภูมิอากาศ ไมวาจะเปน 
อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณนํ้าฝน เปนตน มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งตําบลโคกขมิ้น
เปนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกออยมาก เพราะออยเปนพืชที่ทนแลง และปจจัยทางกายภาพของ
ตําบลโคกขมิ้นสนับสนุนใหเกิดการปลูกออยเพราะเปนพื้นที่แลง ดินเปนกลุมชุดดินในพื้นที่ดอนเขต
ดิบแลง ทําใหชุมชนนิยมที่จะปลูกออยเพื่อการคา 

 2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เงินทุน เปนปจจัยสําคัญทางการเกษตร เพราะตองใช
เงินทุนในการซื้อปจจัยในเรื่องตางๆและเปนปจจัยในการผลิต เชน ที่ดิน แรงงาน เปนตน แรงงาน 
เปนปจจัยในการผลิตการเกษตรที่สําคัญ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงงาน เชน ขนาดของพื้นที่ทาง
การเกษตร คาแรงงาน ความชํานาญของแรงงาน ที่ดิน ถึงแมวาเกษตรกรจะแจงวาการทําออยตนทุน
สูงเพราะคาแรง คาสารเคมี คาขนสง แตผูศึกษามีความคิดแปลกไปจากเกษตรกรคือการปลูกออยได
กําไรงาม เพราะการลงทนุตอ 1 ไร กับผลผลิตที่ไดน้ันถือวาดี ไดกําไรเทาตัวของการลงทุน แตทั้งน้ี
บางครั้งไมไดเปนไปตามที่ผูศึกษาคิดเพราะเกษตรกรจะตองเสี่ยงกับการเผชิญกับโรคระบาด ปญหา
ภัยแลงที่สงผลตอนํ้าหนักออย จึงทําใหชุมชนตําบลโคกขมิ้นจึงนิยมปลูกออยกันเพราะผลตอบแทนสูง 
และนําผลตอบแทนที่ไดไปลงทุนใหม จางแรงงาน ขยายที่ดินทํากินตอไป 
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 3. ปจจัยภาครัฐ นโยบายของรัฐบาล การที่ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ทําใหคนในตําบลโคกขมิ้นหันมาใหความสนใจ และตอบสนองนโยบายของรัฐ การใหความรู
และความชวยเหลือแกเกษตรกรของภาครัฐ การใหความรูแกเกษตรกร แตสิ่งที่เกษตรกรตองการคือ
การประกันราคาผลผลิต ซึ่งการประกันราคาผลผลิตเปนตัวช้ีวัดหน่ึงที่เกษตรใหความสนใจและปลูก
พืชตามความตองการของรัฐ อีกทั้งการชวยเหลือดานเงินทุน การที่รัฐมีเงินทุนชวยเหลือแหลง 
ดานการเงิน ทําใหชาวเกษตรกรมีความมั่นใจมากข้ึนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

   สวนเรื่องการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจากการศึกษางานดวย 
การทบทวนวรรณกรรมแลวน้ัน ทําใหทราบวาผูศึกษาไดใชประโยชนของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในการศึกษาเชิงพื้นที่ เชนเดียวกับผลการศึกษาของตําบลโคกขมิ้นที่ใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมวาพื้นที่ตําบลโคกขมิ้นน้ี
มีรูปแบบการใชที่ดินแบบใดบาง ซึ่งก็ทําใหเห็นชัดเจนวามีการปลูกพืชหลักคือขาว ออย และยางพารา 
มีแหลงที่อยูอาศัย มีพื้นที่ปาไม เปนตน โดยการแปลภาพดาวเทียมน้ีเปนการชวยตอบสนองความ
อยากรูของผูศึกษา และชวยในการตัดสินใจกับกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ที่ตองการทราบภาพรวมของผล
จากกิจกรรมน้ัน อยางกรณีศึกษาเกษตรกรไรออยตําบลโคกขมิ้น ผูศึกษาตองการทราบภาพรวมของ
การใชพื้นที่ เมื่อทราบถึงภาพรวมรูปแบบของการใชพื้นที่แลว ผูศึกษาก็จะสามารถคาดการณอนาคต
และความเปนมาของการปลูกออยในพื้นที่ตําบลโคกขมิ้นได ถือวาเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่น้ันเอง ซึ่งระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจะมีผลขอมูลออกมาในเชิงตัวเลขแลวแปลขอมูล
ตัวเลขออกมาเปนภาพหรือแผนที่เพื่อใชประกอบการศึกษา ประกอบการตัดสินใจ  

   สวนแนวคิดเสนทางการคาและการขนสงที่วาเปนแนวทางในการตอบสนองตอ
การศึกษาดานเศรษฐศาสตรที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับดานภูมิศาสตรในแงของการจําลองเสนทางที่ใกล
ที่สุด หรือเสนทางที่สั้นที่สุดเพื่อใชในการขนถายสินคาจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงอยางรวดเร็วและเพื่อลด
ตนทุนในการผลิต การสงออก ตามที่สมชาย ปฐมศิร (2558) ไดเสนอไวน้ันผูศึกษามีความคิดเห็นวา
ผลการศึกษามีความสอดคลองกันน้ันคือเมือ่ผูศึกษาจําลองเสนทางการคาออกมาในรูปแบบของแผนที่
เพื่อใชในการตัดสินใจของเกษตรกรแลวเปนไปตามแนวคิดทีไ่ดศึกษามาน้ันคือ เกษตรกรเลือกเสนทาง
การคาที่ใกลที่สุด และไดผลตอบแทนที่ดี เพราะเปนการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ การขนสง 
และความปลอดภัยของสินคา เกษตรกรจึงเลือกตลาดของออยคือโรงงานทั้ง 2 แหงที่อยูใกลพื้นที่
ศึกษาน้ันคือ โรงงานนํ้าตาลรวมเกษตรกรมิตรภูหลวง รองลงมาคือโรงงานนํ้าตาลขอนแกน-วังสะพุง 
เมื่อการขนสงใกล ราดาดี ก็ทําใหประหยัดเวลา คาใชจาย และความปลอดภัยของสินคาและผูขนสง
อีกดวย และหากแมวาตลาดของออยน้ันคือโรงงานที่ไกลออกไปแมจะไดราคาดีกวาก็ตามเกษตรกรก็
จะเลือกโรงงานที่ใกลและไดราคานอยกวาอยูดรตามเหตุผลที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

   สําราญ สะรุ โณ (2557) ได เสนอว าการดํารงชีพอยาง ย่ังยืน (Sustainable 
livelihoods) คือการแสดงออกถึงศักยภาพในการตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบที่
เกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ปนแกว เหลืองอรามศรี (2554) ที่วาการดํารงชีพของเกษตรกรอาศัยยุทธวิธี
หรือยุทธศาสตรในการอยูรอดภายใตความกดดันที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาของสังคมที่มุงเขาสูสังคมทุน
นิยมที่มุงเนนไปที่วัตถุคือเงินตรามากกวาสิ่งอื่นใด เกษตรกรจึงมีการตอบสนองโดยการหาวิธีการ
เพื่อใหตนเองสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาวะที่มีความกดดันเชนน้ี ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวาไมวา
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จะอยูในพื้นที่ใดก็ตามเมื่อเกษตรกรอยูในสภาวะที่มีความกดดัน เกษตรกรจะตองหาวิธีเพื่อหลุดพน
จากความกดดันน้ัน เชนเดียวกับเกษตรกรบานโคกขมิ้นที่อยูภายใตความกดดันในเรื่องของราคาออย 
พอคาคนกลาง จึงทําใหเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางเปนตนไปเริ่มเชาซื้อรถยนตเพื่อตัดออยแลวนําไป
ขายใหกับโรงงานดวยตนเอง แลวยังรับซื้อของเกษตรกรรายยอยเขาไปขายที่โรงงานเองดวย โดยการ
เปดโควตาเปนของตนเองไมตองพึง่พานายทุน แตทั้งน้ีทั้งน้ันแลวผลกระทบกลับตกอยูที่เกษตรกรราย
ยอยที่มีที่ดินทํากินไมเพียงพอ ผลผลิตที่ไดนอยแลวไดกําไรไมเพียงพอตอการดํารงชีพ อีกทั้งยังถูก
นายทุนกดราคารับซื้อจากไรดวยเพราะไมมีรถบรรทุกที่จะนําไปขายที่โรงงาน และผลผลิตก็นอย 
ไมพอที่จะไปเปดโควตาดวยตนเอง คนกลุมน้ีมักจะเอาตัวรอดโดยการเอาพื้นที่ทํากินที่มีอยูไปทํานา 
แลวสวนตัวเองจะออกรับจางทั่วไปในการยังชีพ เพราะจากการศึกษาแลวเกษตรกรรายยอยที่มีที่ดิน
ทํากินนอยกวา 10 ไรจะไดผลผลิตไมเพียงพอตอการดํารงชีพในระหวางที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตใหม  
แตก็ยังมีเกษตรกรรายยอยยังคงปลกูออยอยูอันเน่ืองมาจากคนกลุมน้ีจะทําอาชีพเสริมคือการปลูกผัก
ขาย รับจางทั่วไป  

   นอกจากน้ียังมีเกษตรกรบางรายที่มีที่ดินทํากินมากก็จะประกอบหลายอาชีพเชนกัน 
เชนปลูกออย ปลูกขาว ปลูกยางพารา ทําใหเขามีรายไดเขาครอบครัวตลอดเวลา ซึ่งถือวาเปน
ยุทธศาสตรในการดํารงชีพของคนกลุมน้ี หรือแมแตชวงที่เกษตรกรประสบกบัปญหาภัยแลงที่ทวีความ
รุนแรงข้ึนทุกป แตเขาก็ยังคงตองทําการเกษตรกรตอไปถึงแมจะไมมีนํ้า ฝนไมตกตามฤดูกาลก็ตาม 
บางรายอาจเลือกทีจ่ะปลูกออยใหชาออกไปเพื่อรอฝนใหมของป บางรายเลือกที่จะเจาะนํ้าบาดาล
บรรเทาความแหงแลงของไรออย และบางรายในปน้ันอาจยุติการปลกูออยแลวใหเชาที่ทํากินหรือปลูก
พืชอื่นแทน แตทั้งน้ีทั้งน้ันแลวไมวาจะพืชชนิดใดก็ตามก็ตองใชนํ้าอยูดี ดังน้ันเกษตรกรจึงเลือกที่จะ
ปลูกออยหรือพืชอื่นๆ ใหชาออกไปแทนเพื่อรอฝน ซึ่งก็ถือวาเปนยุทธศาสตร ในการดํารงชีพของ
เกษตรกร แตหากกลาวถึงการดํารงชีพอยางย่ังยืนน้ัน ในพื้นที่ศึกษาตําบลโคกขมิ้นเกษตรกรบางราย
เริ่มที่จะหันหนาเขาสูการเกษตรแบบอินทรียคือการเริ่มใชปุยหมักชีวภาพ การใชมูลสัตวในการบํารุง
ดิน และการลดใชสารเคมีเพื่อลดการทําลายหนาดิน ซึ่งเปนการลดตนทุนในการผลติ แตขอเสียคาเห็น
ผลชาทําใหเกษตรกรเริ่มลังเลในการทําการเกษตรแบบย่ังยืน ซึ่งการทําการเกษตรแบบย่ังยืนถือวา
เปนจุดเริ่มตนของการดํารงชีพอยางย่ังยืนน้ันเอง 

   ในข้ันตอนสุดทายของงานวิจัยช้ินน้ีคือการใหขอเสนอแนะกับผูที่สนใจ ไดนํา
ขอเสนอแนะไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร อีกทั้งนําขอเสนอแนะที่เปนสวนหน่ึง
ของงานวิจัย ไปพัฒนางานใหสมบูรณมากข้ึน โดยการนําไปศึกษาตอยอดเพื่อพัฒนาชุมชนตอไปดังน้ี 
หนวยงานที่มีความเช่ียวชาญดานพันธุกรรมพืชควรดําเนินงานศึกษาวิจัยคนควาหาพันธุออยที่ปลูก
แลวไดผลผลิตจํานวนสูงแกเกษตรกร แนวทางเกษตรอินทรียหาวิธีบํารุงดินใหดี เพื่อลดตนทุน และ
แกไขดินเสื่อมสภาพอีกทั้งมีการศึกษาวิจัยการปลกูออยในทกุอําเภอเพื่อเปรยีบเทียบแนวทางการปลูก
ออย ปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข มาปรับใชในพื้นที่ใกลเคียงกัน เพราะออยคือพืชเศรษฐกิจ
ของชุมชนอีสาน และที่นาสนใจ หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดอบรมใหความรูสมัยใหมใหกับเกษตรกร 
นักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องออย และเรื่องพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ไดรายไดดีและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติดวย 
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การศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคดิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพือ่พัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ  

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ศุภลักษณ สัตยเพริศพราย1 พรชัย หนูแกว2 ปรเมศร กลิ่นหอม3 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยน้ีเปนการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรเปนโรงเรียนตชด. จังหวัดกาญจนบุรี 11 
โรงเรียน สุมกลุมตัวอยางจํานวน 3 โรงเรียนโดยการสุมอยางงาย ไดโรงเรียนตชด.บานตนมะมวง 
โรงเรียนตชด.บานแมนํ้านอย และโรงเรียนตชด.บานเรดาร วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา
กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตาม
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุร ีรวมทั้งผล
ดานวัฒนธรรมและการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและประเทศชาติ วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัย
แบบมีสวนรวมโดยมีการดําเนินการเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1การสํารวจขอมูลพื้นฐาน สํารวจขอมูล
ข้ันพื้นฐาน ข้ันที่ 2 วางแผน ข้ันที่ 3 การทดลองใช และข้ันที่ 4 การประเมินและสรุปผลการพัฒนา 
ตอนที่ 1 เปนการประเมินโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
หาคารอยละ ตอนที่ 2 เปนการสัมภาษณเชิงลึก นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) 

สรุปผลการวิจัย พบวา 
1. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร

อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จงัหวัด
กาญจนบุรีในภาพรวม พบวา กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทําใหนักเรียนมีความรูการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกประเด็น เมื่อจําแนกตามโรงเรียนพบวานักเรียน
โรงเรียนตชด.บานตนมะมวง โรงเรียนตชด.บานแมนํ้านอยและโรงเรียนตชด. บานเรดาร มีความรู 
การปฏิบัติอยูในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย  

 2. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรี ดานวัฒนธรรมในภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ยระดับมากและมากที่สุด เมื่อจําแนกตาม
โรงเรียนพบวา โรงเรียนตชด. บานตนมะมวง โรงเรียนตชด. บานแมนํ้านอย และโรงเรียนตชด.  
บานเรดารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย 

3. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรี ดานความมั่นคงทั้งจําแนกตามโรงเรียนและในภาพรวมพบวานักเรียนมีการปฏิบัติสูงสุด 

 

คําสําคัญ: เกษตรอินทรีย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
  
1กลุมจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี E-mail: sup.satpretpry@gmail.com  
2กลุมทดสอบและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3กลุมจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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Using the participatory action research process involved in concept of 
the Sufficiency Economy Philosophy for developing organic farming for 

the Royal initiatives in Kanchanaburi Border Patrol Police schools 
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 3
  

 

Abstract 
This research project was to investigate the studying of participatory action 

research process involved in the concept of sufficiency economy philosophy for 
developing organic farming to the royal initiatives in Kanchanaburi Border Patrol 
Police schools (frontier police). Population is the Kanchanaburi Border Patrol Police 
School 11 schools. Sample from 3 schools were simple random saming, the Border 
Patrol Police School Bantonmamung, the Border Patrol Police School Banmanummoi, 
the Border Patrol Police School Banradar. The objectives of this research to study the 
participatory action research process using the concept of sufficiency economy 
philosophy for developing organic farming to operate Royal project of Kanchanaburi 
Border Patrol Police Schools, including cultural and security implications for the 
community and the nation. The research involved the implementation of the four 
steps: Step 1 survey data base. Step 2 planning Step 3 experiments Step 4 
assessment and the development of the first results was assessed using 
questionnaires and two in-depth interviews. 

Results of the studies: 
1 The application of the concept of sufficiency economy philosophy for 

developing organic farming to the operate the Royal project of Kanchanaburi Border 
Patrol Police Schools, both overall and by school found that content process, and 
the average duration are the high and most significant of all items. This hypothesis 
was based on research.  
 2. The application of the concept of sufficiency economy philosophy for 
developing organic farming to the operate the Royal project of Kanchanaburi Border 
Patrol Police Schools, both overall and by school found that average in every class 
was the high and most significant items. This hypothesis was based on research.  

3. The application of the concept of sufficiency economy philosophy for 
developing organic farming to the operate the Royal project of Kanchanaburi Border 
Patrol Police Schools. Security overall found that the highest achieve was the follow 
by attempt and awareness. This hypothesis was based on research. 
 

Keyword: Sufficiency Economy Philosophy, organic farming, the Border Patrol Police 
School. 
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1. บทนํา  
เกษตรอินทรียเปนการทําการเกษตรที่ไมใชสารเคมีที่มนุษยทําข้ึน แตใชวัสดุธรรมชาติแทน

เพื่อลดพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดิน นํ้า อากาศและผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรียเปนระบบการผลิตที่
คํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุลธรรมชาติและหลกีเลี่ยงการใชสารสังเคราะหทีอ่าจกอใหเกิดมลพิษ
ในสภาพแวดลอมรวมถึงการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน ดังน้ันเกษตรอินทรียจึงเปนระบบ
การผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยมี
ระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปน
ปุยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการตัดตอทาง
พันธุกรรม เนนการใชอินทรียวัตถุเพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรง (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ตองการที่จะนําเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียมาใชเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู แตปญหาที่
เกิดข้ึนคือยังไมมั่นใจถึงความรูความเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง รวมทั้งยังไมมีการนํา
เกษตรอินทรียมาใชอยางเปนระบบ จึงทําใหสวนหน่ึงเกิดความไมมั่นใจ ดังน้ันหลายหนวยงานตอง
ทํางานรวมกันใหความชวยเหลือกันทั้งมหาวิทยาลัยในทองถ่ินและเขตพื้นที่การศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะนําแนวคิดซึ่งเปนสาระหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภารกิจสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษา กระบวนการมีสวนรวม มาใชในการพัฒนาเกษตร
อินทรียของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงศึกษาผลที่เกิดข้ึนทั้งดาน
วัฒนธรรมและดานความมั่นคง ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางหน่ึงของการพัฒนาการเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาในดานอื่นๆ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

พัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับผลดานวัฒนธรรมของผูที่เกี่ยวของ 

2.3 เพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดกาญจนบุรีดานการเกิดความตระหนัก (awareness) ความพยายาม (attempt) หรือผลการ
ปฏิบัติ (achieve) เกี่ยวกับสํานึกความเปนคนไทยและการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและ
ประเทศชาติ  
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนโรงเรียน ตชด. จังหวัดกาญจนบุรี  

12โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนตชด.สหธนาคารกรุงเทพ โรงเรียนตชด.สุนทรเวช โรงเรียนตชด.
บานเรดาร โรงเรียนตชด.ทิไลปา โรงเรียนตชด.วิจิตรวิทยาคาร โรงเรียนตชด.บานแมนํ้านอย โรงเรียน
ตชด.บานบองต้ีลาง โรงเรียนตชด.เฮงเค็ลไทย โรงเรียนตชด.บานตนมะมวง โรงเรียนตชด.บานปล็อคค่ี 
โรงเรียนตชด.มิตรมวลชน 2 และโรงเรียนตชด.วัดสุธาสินี มีครูจํานวน 69 คน นักเรียนจํานวน  
1,457 คน กลุมตัวอยาง เปนสวนหน่ึงของประชากรขางตน สุมกลุมตัวอยางจํานวน 3 โรงเรียนจาก 
12 โรงเรียน โดยการสุมอยางงาย (simple random sampling)เน่ืองจากโรงเรียนตชด.แตละ
โรงเรียนมีลักษณะใกลเคียงกัน สุมไดโรงเรียนตชด.บานตนมะมวง โรงเรียนตชด.บานแมนํ้านอย และ
โรงเรียนตชด.บานเรดาร ครูจํานวน 26 คน และนักเรียนจํานวน 124 คน  

3.2 ขอบเขตดานแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการใชวิธีการคัดเลือกแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ไดดําเนินการไวแลว 
จากน้ันจึงเลือกใชแนวทางที่เห็นวาเหมาะสม/สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตชด. ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษา 

3.3 ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัย เปนการการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัย
แบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานในโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวมเปนหลัก 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน วิเคราะหและศึกษาปญหา วางแผนแกปญหา ปฏิบัติตามการวางแผน และ 
ประเมินผลและสรุปผลโดยเนนการมีสวนรวมกับโรงเรียน ตชด.ในทุกข้ันตอน 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม เปนแนวคิดประกอบทําใหการวิจัยสอดคลองกับบริบท

ของกลุมเปาหมายมากข้ึน แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน การวางแผน 
การประยุกตใช การทดลองใช การประเมินและสรุปผล 

4.2 แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการ ความพอเพียง ตามคุณลักษณะสําคัญ 
3 ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และระบบภูมิคุมกัน โดยการพัฒนาทุกข้ันตอน
เพื่อใหเกิดความรอบรู มีคุณธรรม และดําเนินชีวิตดวยความพากเพียร ที่ต้ังอยูบน 2 เงื่อนไข คือ 
เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม  

4.3 เกษตรอินทรียหมายถึงระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมรักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ 
หลีกเลี่ยงการใชสารสงัเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรพูืชและฮอรโมน ไมใชพืชหรือสัตว
ที่เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรม เนนการใชอินทรียวัตถุเพื่อใหตนพืชแข็งแรงสามารถตานทานโรค
และแมลงดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจาก
สารพิษตกคางทําใหปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภคและไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 
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4.4 โครงการในพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หมายถึง โครงการใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสําหรับโรงเรียน ตชด. จํานวน  
8 โครงการ ประกอบดวย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถ่ินทุรกันดารโครงการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห โครงการฝกอาชีพ โครงการสงเสริมสหกรณ และ
โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยมีการดําเนินการเปน 4 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน มี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมหน่ึงเปนการศึกษาแนวคิดเกษตรอินทรีย การ
ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสองเปนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปน
การสนทนากลุมเพื่อระบุกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการพระราช ดําริ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชหรือควร ดําเนินการ และกิจกรรม
สามเปนการสรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน และการตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลพื้นฐาน  
ข้ันที่ 2 การวางแผนการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียมี 
3 กิจกรรม คือ การดําเนินการยกรางการพัฒนาแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรีย การหาคุณภาพและการปรับปรุงเครื่องมือ ข้ันที่ 3 การทดลองใชแนวทางการ
ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียมีกิจกรรมหลัก คือ  
นําการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียไปใชใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 3 โรงเรียน คือโรงเรียนตชด. บานตนมะมวง โรงเรียนตชด.
บานแมนํ้านอย และโรงเรยีนตชด. บานเรดาร โดยประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียนําไปใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ต้ังแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 

 
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี)  
(เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม)  

การพัฒนาเกษตรอินทรีย 
ผลดานวัฒนธรรม 
ผลดานความม่ันคง 
 

การวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 
4 ขั้น 
- การสํารวจขอมูล
พื้นฐาน 
-การวางแผนการ
ประยุกตใช 
-การทดลองใช 
-การประเมินและ
สรุปผล 
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2555-19 กุมภาพันธ 2556 และข้ันที่ 4 การประเมินและสรุปผลการพัฒนา ข้ันตอนที่ 1 เปนการ
ประเมินโดยใชแบบสอบถามใน 3 ดาน ประกอบดวย 1) การประเมินทางการประยุกตใชแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียเพื่อดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 2) การประเมินดานวัฒนธรรม และ 3) การประเมิน 
ดานความมั่นคง ข้ันตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก ตัวแทนผูปกครองทั้ง 3 โรงเรียน ตัวแทนครูแลว
ผูวิจัยนํามาสรุปรวบรวมประเด็นเพื่อวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) 

 

7. ผลการวิจัย 
ข้ันที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมหน่ึงเปนการศึกษา

องคประกอบของเกษตรอินทรยีและการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สองเปนการสํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยการสนทนากลุมเพื่อระบุกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกจิกรรมที่ควรนําแนวคิดของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมา
ประยุกตใชในการพัฒนาเกษตรอนิทรียและกิจกรรมสามเปนการสรุปผลการสาํรวจขอมูลพื้นฐาน และ
การตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลพื้นฐาน พบวา แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีอยู 3 คุณลักษณะ ไดแก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกัน โดยประกอบดวย 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
เพื่อใหเกิดชีวิตที่สมดุลมั่นคงและย่ังยืน ผลการประเมินตนเองพบวาความรูความเขาใจของโรงเรียน
บานตนมะมวง โรงเรียนบานแมนํ้านอย โรงเรียนบานเรดารเกี่ยวกับเกษตรอินทรียและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากทั้งหมด กิจกรรมสอง สํารวจขอมูลพื้นฐานและระบุกิจกรรม แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ไดเน้ือหาของหลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย 7 หัวขอ และแผนการเรียนรูจํานวน 11 แผน โดยจะใช
เวลาในช่ัวโมงกลุมสาระการงานอาชีพและช่ัวโมงกิจกรรมดําเนินการกับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 กิจกรรม 
สาม สรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานและตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลพื้นฐาน พบวาคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.60-0.80 แสดงวา หลักสูตรที่ผูวิจัยยกรางข้ึนสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตองการศึกษา สวนคาเฉลี่ยจากตารางมีคาอยูระหวาง 3.60 ถึง 4.00 หมายความวา องคประกอบ
ของรางหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก 

ข้ันที่ 2 การวางแผนประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย  
3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การยกรางแนวคิดของปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรีย จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวาแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรียที่โรงเรียนตชด.ทั้ง 3 โรงเรียนตองการ คือ การจัดทาํหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัว
เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรยี 1 หลักสูตร ใชกับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พัฒนา
ตามข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คือ (1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานหลักสูตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเน้ือหาสาระเชิงการเรียนรูที่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) การพัฒนาหลักสูตร 
ไดกําหนดกรอบเน้ือหาหลักสูตรการพัฒนาเกษตรอินทรียตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13 ประเด็น ไดเน้ือหาของหลักสูตรการพัฒนาเกษตรอินทรียตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง 6 หัวขอ และแผนการเรียนรูจํานวน 11 แผน ไดนําหลักสูตรการพัฒนาเกษตรอินทรียตาม
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความสอดคลอง (IOC) 
พบวามีคาระหวาง 0.60-8.00 แสดงวาเหมาะสมที่จะนํามาใช (3) การทดลองใชหลักสูตร นําไป
ทดลองเพ่ือดูความเหมาะสมดานภาษาที่โรงเรียนตชด.เฮงเค็ลไทย (4) การประเมินผลและการ
ปรับปรุงหลักสูตร ไดนําผลจาการทดลองใชหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู
ใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ทั้งดานการใชภาษาและปรับเน้ือหาของหลักสูตรใหเหมาะกับนักเรียนในชวง
ช้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3 การทดลองใช มีกิจกรรมหลัก คือ นําหลักสูตรการพัฒนาเกษตรอินทรียตามแนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนตชด. บานตนมะมวง โรงเรียนตชด.บานแมนํ้านอย โรงเรียนตชด. บานเรดาร เปนการ
ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย นําไปใชในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 สอดคลองกับโครงการในพระราชดําริที่โรงเรียนทําอยูคือ โครงการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวัน 

ข้ันที่ 4 การประเมินและสรุปผลการพัฒนา เปนการประเมินดวยแบบประเมินใน 3 ดานและ
สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก ดังน้ี 

 4.1 กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นวาตนเองมีความรูการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
ประเด็น ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนรูหลักพื้นฐานของการทําเกษตรอินทรีย ( X= 4.46, 
s.d.=0.67) เมื่อจําแนกตามโรงเรียนพบวานักเรียนโรงเรียนบานแมนํ้านอยมีความรูการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรีย ( X= 4.66, s.d.= 0.67) และนักเรียนเปนสมาชิกหรือชวยงานสหกรณโรงเรียน  
( X= 4.52, s.d.= 0.58) สวนประเด็นอื่นๆ อยูในระดับมากทุกประเด็น สวนนักเรียนโรงเรียนบานตน
มะมวงมีความรูการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ( X= 4.60, s.d.= 0.54) นอกเหนือจากน้ีมี
คาเฉลี่ยระดับมากทุกประเด็น และพบวาโรงเรียนตชด. บานเรดาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก
ประเด็น คาเฉลี่ยสูงสุดทางดานนักเรียนเปนสมาชิกหรือชวยงานสหกรณโรงเรียน ( X= 4.25,  
s.d.= 0.51)  

 4.2 กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
จังหวัดกาญจนบุรี ดานวัฒนธรรมโดยนักเรียนในภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 2 ประเด็น 
คือ นักเรียนอนุรักษวัฒนธรรมไทย ( X  = 4.63, s.d. = 0.60) และนักเรียนรักวัฒนธรรมไทย  
( X  = 4.53, s.d. = 0.60) นอกเหนือจากน้ันอยูในระดับมากทุกประเด็น เมื่อจําแนกตามโรงเรียน
พบวา พบวา โรงเรียนตชด. บานตนมะมวงมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2 ประเด็น คือ ทําใหนักเรียนรัก
วัฒนธรรมไทย ( X  = 4.78, s.d. = 0.41) และทําใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมไทย ( X  = 4.62,  
s.d. = 0.70) สวนประเด็นอื่นๆ อยูในระดับมากทุกประเด็น และโรงเรียนตชด. บานแมนํ้านอย มี
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คาเฉลี่ยมากที่สุด 4 ประเด็น คือ ทําใหนักเรียนรักวัฒนธรรมไทย ( X  = 4.84, s.d.= 0.96) ทําให
นักเรียนอยากอนุรักษวัฒนธรรมไทย ( X  = 4.75, s.d.= 0.58) ทําใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมไทย 
( X= 4.64, s.d.= 0.72) และนักเรียนเขาใจแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 4.63,  
s.d. = 0.54) สวนประเด็นอื่นๆ อยูในระดับมากทุกประเด็น สวนโรงเรียนตชด. บานเรดารมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด นักเรียนเขาใจเพื่อนตางเช้ือชาติในชุมชนได ( X  =4.76, s.d. = 0.63) สวนประเด็นอื่นๆ อยู
ในระดับมากทุกประเด็น 

  4.3 กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
จังหวัดกาญจนบุรี ดานความมั่นคงโดยนักเรียนในภาพรวมพบวานักเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดรอยละ 
82.41 มีความพยายามรอยละ 11.70 และความตระหนักรอยละ 5.89 และจําแนกตามโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนตชด. บานตนมะมวง มีคาการปฏิบัติสูงสุดรอยละ 93.70 รองลงมา คือ โรงเรียนตชด. 
บานเรดารมีคาการปฏิบัติรอยละ 85.74 โรงเรียนและตชด. บานแมนํ้านอย มีคาการปฏิบัติรอยละ 
79.39 

  4.4 สรุปการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ตัวแทนผูปกครองที่สามารถใน
ขอมูลหลักทั้ง 3 โรงเรียน รวมทั้งครูผูรับผิดชอบโครงการ พบวา รูปแบบการใชหลักสูตรทั้งเน้ือหา
และกระบวนการ เพื่อดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
กาญจนบุรี ผูปกครองเห็นวาเปนหลักสูตรที่ ดีเ น้ือหามีความเหมาะสม สอดคลองกับชีวิตจริง 
โดยเฉพาะเมื่อตนเทอมที่เรียนหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียพบวา เด็กสนใจชวยงานพอแมมากข้ึน เด็กกระตือรือรนเรื่องปลูก
พืชอินทรียไมใชสารพิษ ทําใหผูปกครองสนใจแนวคิดเกษตรอินทรียมากข้ึน ผลดานวัฒนธรรมของผูที่
เกี่ยวของในการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียพบวาเด็กๆ 
มีการแสดง ออกทางถึงความรักวัฒนธรรมไทย เด็กรักในหลวง อยากเปนคนไทย เด็กๆ สนิทกับเพื่อน
คนไทยมากข้ึน ผลกระทบจากการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเกิด
ความตระหนัก ความพยายาม หรือผลการปฏิบัติ เกี่ยวกับสํานึกความเปนคนไทยและการสรางความ
มั่นคงใหกับชุมชนและประเทศชาติ ดานความตระหนักเด็กๆ มีความสํานึกวาตนเปนคนไทย พบวา 
เด็กๆ อยากอยูประเทศไทย และอยากไดสัญชาติ ผูกพันกับโรงเรียน เห็นประโยชนของการเรียน 
สนับสนุนใหลูกเปนคนไทย 

    

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
1. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร

อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวม พบวา นักเรียนเห็นวาตนเองมีความรูการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกประเด็น 
เมื่อจําแนกตามโรงเรยีนพบวานักเรยีนโรงเรยีนบานแมนํ้านอยมคีวามรูการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สดุ 
คือ นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย 
และนักเรียนเปนสมาชิกหรือชวยงานสหกรณโรงเรียน สวนนักเรียนโรงเรียนบานตนมะมวงมีความรู
การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียเชนกัน นอกเหนือจากน้ีมีคาเฉลี่ยระดับมากทุกประเด็น และพบวา
โรงเรียนตชด. บานเรดาร สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง  
ดานนักเรียนปรับปรุงบํารุงดินตามแนวเกษตรอินทรีย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูวิจัยและโรงเรียนรวมกัน
วางแผน คิด และดําเนินการรวมกัน เน้ือหาหลักสูตรก็เปนเน้ือหาที่โรงเรียนเสนอมา เมื่อโรงเรียนให
ความสนใจ ตองการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเกษตรอินทรียเมื่อนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปใช จึงไดรับการประเมินในระดับมากทุกรายการ สอดคลองกับงานวิจัยของกับวัลลิยา 
ศิริกลา (2550) ศึกษาการพฒันาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่องเกษตรอินทรียกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 พบวา หลักสูตรเพิ่มเติม เรื่องเกษตร
อินทรีย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 5 มีความ
เหมาะสมในระดับมาก และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเรื่องเกษตร
อินทรียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรี ดานวัฒนธรรมในภาพรวม พบวามีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 2 ประเด็น คือ นักเรียนอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และนักเรียนรักวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากน้ันอยูในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูการใชกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรีแลว ทําให
นักเรียนเขาใจหลักคิด มีการฝกปฏิบัติจริง จึงนําไปสูการปฏิบัติตนใหอยูในความพอเพียง เขาใจเพื่อน
คนไทย และซาบซึ้งกับวัฒนธรรมไทยมากข้ึน ตัวครูเองก็ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหชุมชนเขามามีสวน
ในการแสดงความคิดเห็นถึงความตองการของตนเอง วางแผนที่จะทําใหหลักสูตรสอดคลองกบัวิถีชีวิต
ของชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวมของครู นักเรียน และชุมชน จึงทําใหการประยุกตใชแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียดานวัฒนธรรมอยูในระดับมากแทบทุกประเด็น 
สอดคลองกับสมภพ โคตรวงษ (2553) ซึ่งศึกษาตัวแบบการพัฒนาเกษตรอินทรียเชิงนโยบาย  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวของการดําเนิน
นโยบายเกษตรอินทรีย พบวาการนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีความรวมมือกันของหนวยงานตางๆ ทํา
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจและไดรับความรวมมือจากประชาชนและผูเกี่ยวของมากกวาในปจจุบัน 
และสอดคลองกับฉัตรนภา พรหมมา (2551) การศึกษารูปแบบและปจจัยทีป่ระสบความสําเร็จในการ
ใชวัฒนธรรมเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ พบวารูปแบบการใชวัฒนธรรม
เสริมสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริชุมชนบานหลายทุงมีองคประกอบโครงสราง
ที่สมบูรณในระบบเครือญาติ โดยมีวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาอยางเดียวกัน ปญหาความขัดแยง
จึงไมเกิดข้ึนในชุมชน การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการคิดและการตัดสินใจ การดําเนินงานจะ
นําไปสูการมีรูปแบบบริการที่กําหนดโครงสรางบทบาทหนาที่รับผิดชอบของชุมชนอยางชัดเจน  

3. กระบวนการมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุร ีดานความมั่นคงในภาพรวมพบวานักเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดรอยละ 82.41 มีความพยายาม
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รอยละ 11.70 และความตระหนักรอยละ 5.89 และจําแนกตามโรงเรียน พบวา โรงเรียนตชด.  
บานตนมะมวง มีคาการปฏิบัติสูงสุดรอยละ 93.70 รองลงมา คือ โรงเรียนตชด. บานเรดารมีคา 
การปฏิบัติรอยละ 85.74 โรงเรียนและตชด. บานแมนํ้านอย มีคาการปฏิบัติรอยละ 79.39 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยน่ันคือ การเรียนการสอนที่เริ่มจากทฤษฎีนําไปสูการปฏิบัติ ครู ผูบริหาร 
ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนให เปนไปตามหลักสูตรและ
แผนการสอนที่วางไว มีข้ันตอนและกระบวนการที่ชัดเจน 4 ข้ันตอน คือ วิเคราะหและศึกษาปญหา 
วางแผนแกปญหา ปฏิบติัตามการวางแผน และประเมินผลและสรุปผล ซึ่งมีการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน
และการประยุกตใชในชีวิตจริงทั้ง 11 แผน สอดคลองกับงานวิจัยของชัชวาลย เบ็ญลาเซ็ง (2550) 
ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการเสรมิสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต: ศึกษา
กรณีโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอรามัน จังหวัดยะลา พบวาแมวาผูบริหารสถานศึกษาในพื้นที่
ศึกษาไมไดมีบทบาทนําโดยตรงในการเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่เน่ืองจากกรอบความคิดเรื่อง
โครงสรางหนาที่ทําใหบทบาทของผูบริหารถูกกําหนดไวตามหนาที่แลว แตจะพบวาผูบริหารบางคนที่
สามารถเขาใจและเขาถึงชุมชนได หรือมีปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชนจะสามารถมีบทบาทในการช้ีนํา
ชุมชน ซึ่งหมายความวาจะทําใหมีบทบาทในการเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่ตามมา นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พงศพันธ เสนีวงศ ณ อยุธยา (2553) ซึ่งไดศึกษาแนวทางการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางความมั่นคงในเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี พบวา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางความมั่นคงของ
เทศบาลทองผาภูมิสามารถทําไดโดยนโยบายภาครัฐทั้งระดับอําเภอ ทองถ่ิน ตองมีความชัดเจนและ
สอดคลองในทิศทางเดียวกัน ทุกฝายตองมีการประสานความรวมมือ และมีการสรางเครือขายชุมชน
เพื่อลดชองวางระหวางเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม การสรางความเขาใจอันดีตอกันทั้งทางดาน
กฎหมายและวัยตางๆ การใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนจึงกอใหเกิดความมั่นคง
ในภาครัฐทั้งในระดับโรงเรียนและนักเรียนน่ันเอง 

 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย  
1. เน่ืองจากการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรีน้ี เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม ซึ่งแตละพื้นที่จะมีบริบท
และวิธีบริหารจัดการหลักสูตรที่แตกตางกัน ดังน้ันการนําผลการวิจัยไปใชควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับบริบทของแตละโรงเรียนเปนสําคัญ 

2. ควรเผยแพรการประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูที่มีสวน 
เกี่ยว ของไดทราบ เพื่อจะไดเปนรูปแบบ ตัวอยาง หรือแนวคิดกับหนวยงาน หรือบุคคลใชเปน
แนวทางศึกษาประเด็นที่คลายคลึงกันจะไดประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เรียนรูตอไป  

3. เน่ืองจากการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี เนนกระบวนการมีสวนรวมของแตละโรงเรียน โรงเรียน
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เลือกกิจกรรมตามความตองการของตนเองสอดคลองกับความตองการนักเรียน ความสนใจ หรือ 
ความตองการของทอง ถ่ินแตละแหงเปนหลัก ดัง น้ัน ในสวนที่ เปนรายละเอียดของการใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรี จึงสามารถปรับเปลี่ยนหรืออาจนําแนวคิดไปปรับประยุกตใช หรือเพิ่มเติมรายละเอียดได
ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแตละแหง  

 
3.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 3.3.1 ควรศึกษาการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย โดยเสริมสรางความรูและคุณลักษณะใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และทองถ่ินในดานอื่นๆ อีก 

 3.3.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อศึกษาติดตามผลหลังจากการศึกษาการใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตร
อินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัด
กาญจนบุรีและการประยุกตใชสิ้นสุดลง เพื่อศึกษาปจจัยสงเสริมหรือปจจัยอุปสรรคในการที่ครูผูสอน 
ผูบริหาร หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ในการนําความรูจากการศึกษาการใชกระบวนการวิจัยแบบ
มีสวนรวมในการใชแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการทํางานใสภาพจริงไดอยางย่ังยืน 

 3.3.3 เน่ืองจากการศึกษาการใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการใชแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรียตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรีน้ี เปนรูปแบบของการพัฒนาหลกัสตูร ที่ใช
เวลาในการพัฒนาเพียง 1 ภาคเรียน จึงอาจประยุกตใชในลักษณะอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหไดรูปแบบการใช
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดําเนินงานในโครงการตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ที่เหมาะสมกับการนําไปใชกับโรงเรียนหรือทองถ่ินแตละแหง  

3.3.4 การวิจัยครั้งตอไปที่ควรดําเนินการ คือ การเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน  
การปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม การเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
แรงงานตางดาว โดยประยุกตแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม เพื่อสรางพื้นฐานความเขาใจและขยายแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังชุมชนให
กวางขวางข้ึน  
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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็ก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ 
และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ข้ันตอนการทําวิจัย 1) ออกแบบและ
สรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 2) ทดลองนํารองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 3) ใหผูเช่ียวชาญ  
5 คน ตรวจสอบความสอดคลองและประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และ 4) ศึกษา
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รูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็กทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวรอยละ 70 
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A Construction and Development of Science Activity Package  
for Primary School Students Towards  

Space Adventure Using Children University Camp 
 

Surasak Laloknam1* Kotchaporn Phusrisom2 Thanaporn Kitnava3  
 

Abstract  
This research aimed to construct and develop the science achievement of 

primary school students using science activity package (SAP) towards Space 
Adventure at Children University camp. The instruments composed of SAP on Space 
Adventure and science achievement test. The processes of this research were  
1) to design and construct SAP, 2) to pilot study with non-sample group, 3) to determine 
IOC and the quality of SAP by 5 experts, and 4) to study the science achievement by 
using SAP on Space Adventure with the sample group. The sixty four primary school 
students at Children University camp were chosen by purposive sampling. The result 
indicated that the science achievement of students after using SAP had the average 
mean score equal to 75.28%. This finding showed that students were engaged with 
SAP and camp had the science achievement higher the criteria 70%. 
 
Keyword: science activity package, science achievement, Space Adventure, Children 
University camp  
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1. บทนํา  
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใชอยางมีเหตุผล แกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการสืบเสาะความรู และ
การแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลง
มือปฏิบัติจริงจังอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ผูสอนหรือครู
มีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก และ ชวยเหลือใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดสําเร็จ เมื่อผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติดวยตนเองทําใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ สามารถเช่ือมโยงความรูทาง
วิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; ทิศนา แขมมณี, 2544;  
วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2545; อุดม เชยกีวงศ, 2545; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และคณะ, 2551; 
Clough, 2002; Fensham et al., 1994; Laloknam et al., 2007, 2010)  

ชุดกิจกรรมเปนเปนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่ไดสรางและพัฒนาข้ึน 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งน้ีชุดกิจกรรมจะมีรูปแบบและเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
นํามาทําใหเปนระบบและเช่ือมโยงกัน นับต้ังแตการเรียนรูดวยตนเอง การทํากิจกรรมกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การใชสื่อในรูปแบบตางๆ และวิธีการทดลองที่มีเปาหมายใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง มีสวนรวมในกิจกรรม และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง สงเสริมใหผูเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
โดยการทราบผลยอนกลับทันทีหลังประกอบกิจกรรม การใชชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนรูจะทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากกวาการจัดการเรียนรูแบบเนนการบรรยาย มีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด (สุนันทา 
สุนทรประเสริฐ, 2543; ประถมพร โคตา, 2554; นาตยา ชวยชูเชิด, 2557; นพคุณ แดงบุญ, 2552) 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เปนโครงการภายใตพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดจากจากความรวมมือของหนวยงานหลายหนวยงาน ไดแก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี (สสวท.) และสํานักงานพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการอุดมศึกษา 
(สกอ.) บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศ และ ความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
20 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อนํารองการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยา
ศาสตรโดยใชแนวทาง hands-on (การลงมือทําดวยตนเอง) ที่ถายทอดจากโครงการ “มหาวิทยาลัย
เด็ก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี” มาปรับใชในโรงเรียนนํารองของไทย แลวขยายผลตนแบบการ
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในสงัคมไทย และ เปนการวางรากฐานระยะ
ยาวในการเตรียมความพรอมและสรางนักวิทยาศาสตร วิศวกรรุนใหม ใหประเทศไทยมีบุคลากรดา
นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนใหนักเรียนชางสังเกต รู จักคิด รูจักต้ังคําถาม และคนหาคาตอบ ดวยกระบวนการทางวิทยา
ศาสตรในชวงอายุที่สามารถเรียนรูไดสูงสุด (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 
2555)  
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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนเครือขายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย  
ที่มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนสนใจวิทยาศาสตรมากข้ึน  
โดยการออกแบบและกาํหนดสถานการณในการจดักิจกรรมการเรยีนรูในรปูแบบคายวิทยาศาสตร ที่มี
การพัฒนามาจากการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษรักนํ้าทองถ่ิน (สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า และ คณะ , 
2556) กิจกรรมภายในคายมหาวิทยาลัยเด็กจะมีการใหนักเรียนเรียนรูผานการทําชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรที่พัฒนาข้ึนสําหรับศึกษารายบุคคล แลวมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูโดยใชกระบวนกลุม และ 
มีการถอดบทเรียนองคความรูเพื่อใหนักเรียนระหวางกลุมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมที่ทํา
รวมกันได (สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2557) 

ตามที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรใน
สาระการเรียนรูแกนกลาง 8 สาระ โดยเรื่อง ดาราศาสตรและอวกาศ เปนหน่ึงในสาระที่ถูกกําหนดให
มีการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูแกนกลาง โดยจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทองฟา  
ทั้งที่เกิดข้ึนในช้ันบรรยากาศ ไปจนถึงปรากฏการณที่เกิดข้ึนนอกช้ันบรรยากาศ จักรวาล การเกิด ดับ 
ของดวงดาว รวมไปถึงความสัมพันธตางๆ ระหวางโลก ดวงดาว และจักรวาล รวมไปถึงเทคโนโลยี
อวกาศที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อใชในการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลทางดาราศาสตร ที่มี 
ความนาสนใจ และจากการทําวิจัยรวมกับองคกรนานาชาติของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) พบวา นักเรียนไทยมีความรูทางดานดาราศาสตรตํ่ากวาคาเฉลี่ย เมื่อเทียบกบั
นักเรียนของชาติอื่น เน่ืองจาก การเรียนการสอนยังประสบปญหาในเรื่องของสื่อการสอน และ
บุคลากรที่ขาดความรูทางดานดาราศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) ดังน้ันเพื่อกระตุน 
ความสนใจ สรางแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตรใหแกผูเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยจึงทําการจําลองสถานการณใหนักเรยีนที่เขา
รวมกิจกรรมเดินทางออกสูอวกาศ ที่มีการเช่ือมโยงความรูบูรณาการระหวางศาสตรวิชาชีววิทยา เคมี 
และ ฟสิกส ใหเห็นความสัมพันธของมนุษยเมื่อออกไปนอกอวกาศตองเตรียมตัวอยางไรเพราะสาเหตุ
ใด ยานอวกาศที่ออกนอกโลกตองใชความรูทางเคมี และ ฟสิกส รวมถึงนักเรียนไดมีโอกาสออกแบบ
และทําการทดลองรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร และ สนุกไปกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ โดยการจัดการเรียนรูรูปแบบคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง 

ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาดวย 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยา

เคมี สาระที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 7 เรื่อง ระบบสุริยะ และสาระที่ 8 ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนการใชเน้ือหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ปฏิกิริยาเคมี และ
ระบบสุริยะ เช่ือมโยงกันเปน ตะลุยอวกาศ เปนปญหาในการจัดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่กําหนด 

 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2560 ที่สมัครเขารวมโครงการมหาวิทยาลัย

เด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
ตอนท่ี 1 การสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
ตัวแปรอิสระ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายวิทยาศาสตร 
ตัวแปรตาม: คุณภาพของชุดกิจกรรมประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบของคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
ตัวแปรอิสระ: การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบ

ของคายวิทยาศาสตร 
ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
สมมติฐานงานวิจัย 

1. ถาผูเช่ียวชาญประเมินชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ ที่มีการสรางและพัฒนาบทปฏิบัติประกอบชุดกิจกรรมแลวผูเช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพในระดับมากข้ึนไป 

2. ถานักเรียนที่เขารวมโครงการคายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ แลวนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวารอยละ 70 

 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
ตะลุยอวกาศ หมายถึง เปนรูปแบบการทํากิจกรรมการจําลองสถานการณการเดินทางสูหวง

อวกาศ โดยผูเรียนไดทําการทดลองเกี่ยวกับระบบสุญญากาศ ทําการประกอบแบบจําลองระบบสุริยะ 
ประกอบยานอวกาศกระดาษ และสรางแบบจําลองจรวดที่ใชในการเดินทางสูอวกาศ 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ หมายถึง 
กิจกรรมที่ผู วิจัยจัดสรางข้ึนเพื่อเปนสื่อการเรียนรู เรื่อง ตะลุยอวกาศ สําหรับนักเรียนระดับ
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ประถมศึกษา โดยมีการใชสื่อการเรียนรู การสรางช้ินงาน และเน้ือหาเกี่ยวกบัระบบสุริยะ ประกอบดวย 
3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมที่ 1 อยูอยางไรในอวกาศ 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรูระบบสุริยะ และ กิจกรรมที่ 3 พุงทะยานสูอวกาศ 
 การจัดการเรียนรูในรูปแบบคายโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒหมายถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรในรูปแบบของคายวิทยาศาสตร  
ที่นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมทําการสมัครเขารวมกิจกรรมผานหนาเพจของโครงการ โดยรูปแบบเปน
คาย 3 วัน 2 คืน มีกําหนดการกิจกรรมภาพรวม ดังน้ี กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
กับโครงการในพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 การเย่ียมชมพิพิธภัณฑกายวิภาคศาสตรคณะที่
วิทยาศาสตร และ กิจกรรมที่เช่ือมโยงเขาสูการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ และ เดินทางออกเพื่อคางคืนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ นครนายก และ มีการถอดบทเรียนประจําวัน มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ เชน เข่ือนขุน
ดานปราการชล ใหเรียนรูถึงปญหาสิ่งแวดลอมและใหเห็นปญหาทําไมจึงจําเปนตองเดินทางสูอวกาศ 
ระหวางการทํากิจกรรมจะมีการผอนคลายจากการเรียนรูดวยกิจกรรมนันทนาการ และ มีการถอด
บทเรียนประจําวัน และ มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่ผานการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ มีการบรรยายเพื่อสรางแรงบันดาล
ใจวิทยาศาสตร และเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ มอบใบประกาศเกียรติคุณใหนักเรียนที่เขารวม
โครงการ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนที่ไดมาจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
และแบบอัตนัย เขียนตอบ จํานวน 4 ขอ โดยนักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดไมนอยกวารอยละ 
70 ของคะแนนเต็ม 

 คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย
อวกาศ หมายถึง ระดับคุณภาพของกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง 
ตะลุยอวกาศ ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนในดานลักษณะรูปเลมการจัดทําภาพประกอบเน้ือหาสาระ การใช
ภาษา สื่อประกอบกจิกรรม และประโยชนของกิจกรรม โดยใชแบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม 
ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน ซึ่งเปนแบบประเมินตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1  
ซึ่งหมายถึง ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง ตามลําดับ 
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5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุย
อวกาศ ในรูปแบบของคายวิทยาศาสตร 
2. การจัดการเรียนรูดวย ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เรื่องตะลุยอวกาศ  
ในรูปแบบคายมหาวิทยาลัยเด็ก 

 
    

ตัวแปรตาม 
1. คุณภาพของชุดกิจกรรมประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
การกําหนดกลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในรูปแบบคายมหาวิทยาลัยเด็ก 
เปนนักเรียนที่สมัครเขารวมโครงการคายมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 
1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ  

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
 1) กําหนดเรื่อง/หัวขอกิจกรรมที่จะสราง 
 2) รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

ความรูเรื่องวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ สาระที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 4 เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ สาระที่ 7 เรื่อง ระบบสุริยะ และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร รวมถึงบท
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของในงานวิจัย 

 3) วางแผนการสรางชุดกิจกรรม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องตะลุยอวกาศ ซึ่งภายใน
กิจกรรมประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี (1) วัตถุประสงค (2) ขอมูล / ความรู (3) วิธีการหรือข้ันตอน
การทํากิจกรรม (4) แบบบันทึกผลการทํากิจกรรม และ (5) คําถามทายกิจกรรม 

 4) ออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ใชเน้ือหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระที่ 3 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สาระที่ 4 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 7 เรื่อง ระบบ
สุริยะ และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนการใชเน้ือหาของการเดินทาง
สูอวกาศ เปนปญหาในการจัดกิจกรรม ซึ่งชุดกิจกรรมน้ีประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมที่ 1 
อยูอยางไรในอวกาศ กิจกรรมที่ 2 เรียนรูระบบสุริยะ กิจกรรมที่ 3 พุงทะยานสูอวกาศ มี 3 กิจกรรม
ยอย คือ กิจกรรมที่ 3.1 กระสวยอวกาศจําลอง กิจกรรมที่ 3.2 พลังงานเช้ือเพลิง และ กิจกรรมที่ 3.3 
ออกเดินทางสูอวกาศ 
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 5) นํากิจกรรมวิทยาศาสตรที่ออกแบบไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
ครั้งที่ 1  

 6) นําผลที่ไดจากการทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ในครั้งที่ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรม จากน้ันนํากิจกรรมที่ปรับปรุงแลว ไปใชทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
ครั้งที่ 2  

 7) ออกแบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย
อวกาศ ฉบับราง จากน้ันนําไปทดลองใช กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ครั้งที่ 3 

 8) นําผลที่ไดจากการนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เรื่อง ตะลุยอวกาศ ฉบับราง ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ในครั้งที่ 3 มาทําการ
ปรับปรุงแกไขเลมกิจกรรม  

 9) นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ 
ไปทดลองนํารอง กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

 10) นําผลที่ไดจากการนําชุดกิจกรรมไปนํารอง กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง มาทํา
การปรับปรุงแกไขเลมชุดกิจกรรม  

 11) นําชุดกิจกรรมสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานเน้ือหากลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผล และดานการสอน ตรวจสอบความสอดคลอง
และประเมินคุณภาพของกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย
อวกาศ โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองและคุณภาพ ดังตอไปน้ี 

    (1) คุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง 
ตะลุยอวกาศ โดยผูเช่ียวชาญทําการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม โดยใชแบบประเมินคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ซึ่งเปนแบบ 
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (5-point rating scale) โดยพิจารณาจาก ลักษณะรูปเลมชุด
กิจกรรม การจัดทําภาพประกอบ เน้ือหาสาระ การใชภาษา ประโยชนของชุดกิจกรรม สื่อประกอบ
กิจกรรมอยูอยางไรในอวกาศ สื่อประกอบกิจกรรมเรียนรูระบบสุริยะ และสื่อประกอบกิจกรรม 
พุงทะยานสูอวกาศ โดยกําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน หมายถึง ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง ตามลําดับ โดยนํานํ้าหนักคะแนนที่ไดจากการประเมินมาหา
คาเฉลี่ยและแปลความหมายขอมูล ดังน้ี 

      ดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00  
       ดี  มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 
      ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 
      พอใช  มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 
      ควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50  
    (2) ตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรม

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ โดยผูเช่ียวชาญทําการประเมิน
โดยใชแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจดุประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมวิทยาศาสตร 
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สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ที่มีลักษณะเปนตาราง โดยมีการใหคะแนน
เปน +1 0 และ -1 ซึ่งแปลความหมายได ดังน้ี 

   +1  แนใจวากิจกรรมน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่จะวัด 
    0 ไมแนใจวากิจกรรมน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่จะวัด 
   -1  แนใจวากิจกรรมน้ันไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่จะวัด 
 โดยผลการตรวจสอบความสอดคลอง คาเฉลี่ยของการประเมินแตละรายการตองมีคา 

ไมนอยกวา 0.5 ถือวาใชได ถานอยกวา 0.5 ตองแกไขตามคําแนะนํา หรือความเห็นของอาจารย 
ที่ปรึกษา 

   3) ตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูของชุดกิจกรรม 
แตละกิจกรรมยอยกับเน้ือหา รูปแบบของกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรมของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ โดยผูเช่ียวชาญทําการประเมิน 
โดยใชแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูของชุดกิจกรรม แตละ
กิจกรรมยอยกับเน้ือหา รูปแบบของกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรมของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ที่มีลักษณะเปนตาราง โดยมีการใหคะแนน
เปน +1 0 และ -1 ซึ่งแปลความหมายได ดังน้ี 

   +1  แนใจวาเน้ือหา รูปแบบชุดกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรมน้ัน สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรมยอยที่ตองการวัด 

    0  ไมแนใจวาเน้ือหา รูปแบบชุดกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรมน้ัน สอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรมยอยที่ตองการวัด 

   -1  แนใจวาเน้ือหา รูปแบบชุดกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรมน้ัน ไมสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูของกิจกรรมยอยที่ตองการวัด 

 โดยผลในการตรวจสอบความสอดคลอง คาเฉลี่ยของการประเมนิแตละรายการตองมีคา
มากกวา 0.5 ถือวาใชได ถาตํ่ากวา 0.5 ตองแกไขตามคําแนะนํา หรือความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา 

12) ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
13) เมื่อทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู เช่ียวชาญแลว จึงนําชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรน้ี ฉบับสมบูรณจะมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 อยูอยางไรในอวกาศ  
โลกและอวกาศมีความแตกตางกัน ถามนุษยตองการที่จะข้ึนไปบนอวกาศจะมีวิธีการใดบางที่

จะทําใหรางกายปลอดภัยจากสิ่งตางๆที่อยูในอวกาศ ในกิจกรรมน้ีนักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ  
เรื่องของความแตกตางระหวางโลกและอวกาศ คุณสมบัติและสวนประกอบของอากาศ รวมไปถึงเรื่อง
ของแรงดันอากาศ โดยทางผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดทําการทดลองสรางแบบจําลอง  
ชุดสุญญากาศ โดยจะจําลองให ลูกโปง เปรียบเสมือน มนุษย ขวดพลาสติกใบเล็ก เปรียบเสมือน  
ชุดอวกาศ และขวดพลาสติกใบใหญที่ถูกดูดอากาศออก เปรียบเสมือน อวกาศ 

516

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

517 
 

กิจกรรมท่ี 2 เรียนรูระบบสุริยะ 
เมื่อนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากอวกาศแลว ตอไปจะเปนการเรียนรูใน

เรื่องของระบบสุริยะ ซึ่งกิจกรรมน้ีนักเรียนจะไดเรียนรู เกี่ยวกับองคประกอบของระบบสุริยะ  
การจําแนกดาวเคราะหโดยใชเกณฑตางๆ รวมไปถึงการสรางแบบจําลองแผนที่ระบบสุริยะ  

กิจกรรมท่ี 3 พุงทะยานสูอวกาศ 
 กิจกรรมท่ี 3.1 กระสวยอวกาศของฉัน  
กิจกรรมน้ีนักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบ สวนประกอบและการเคลื่อนที่ของ

กระสวยอวกาศ โดยผานการสรางแบบจําลองกระสวยอวกาศกระดาษ ซึ่งกระสวยอวกาศ คือ 
เครื่องบินอวกาศ ลักษณะมีปกเหมือนเครื่องบิน พุงทะยานข้ึนเหมือนจรวดและโคจรรอบโลก หนาที่
ของกระสวยอวกาศ คือ การนํายานอวกาศ ดาวเทียม หรืออุปกรณประเภทอื่นข้ึนสูอวกาศ  

 กิจกรรมท่ี 3.2 พลังงานเชื้อเพลิง  
 การขับเคลื่อนกระสวยอวกาศตองอาศัยเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อน ซึ่งเช้ือเพลิงที่

กระสวยอวกาศใช แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เช้ือเพลิงแข็ง และ เช้ือเพลิงเหลว โดยในกิจกรรมน้ี
เปนการจําลองสถานการณหาปริมาณเช้ือเพลิงของกระสวยอวกาศ โดยผานการทดลองจากชุดการ
ทดลองการเกิดแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งใชการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง ผงฟู และ นํ้าสมสายชู 
และดูปริมาณของแกสคารบอนไดออกไซดผานลูกโปงที่ขยายใหญข้ึนแลวทําการวัดขนาด และนํามา
คํานวณหาอัตราสวนทีเ่หมาะสมตอการพุงข้ึนของขวดพลาสติก ในกิจกรรมตอไป 

 กิจกรรมท่ี 3.3 ออกเดินทางสูอวกาศ  
 กิจกรรมน้ีนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องของแรง แรงโนมถวงของโลก เปนการจําลอง

สถานการณการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศโดยใชขวดพลาสติก ซึ่งเปนการทําปฏิกิริยาเคมีระหวาง 
ผงฟู และ นํ้าสมสายชู จะทําใหไดแกสคารบอนไดออกไซด สรางแรงดันอากาศข้ึนภายในขวดเปน
ตัวแทนของเช้ือเพลิงขับเคลื่อนกระสวยอวกาศ ปฏิกิริยาเคมี เปนกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีต้ังแต 
2 ชนิดข้ึนไปมาผสมรวมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเปนสารใหม  

 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตะลุยอวกาศ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสราง

ตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
1) สรางตารางวิเคราะหขอสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัด 4 ระดับ 

ไดแก ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะห 
2) สรางแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียว ซึ่งเปน

แบบทดสอบปรนัยจํานวน 4 ตัวเลือก โดยสรางข้ึนจํานวน 32 ขอ เพื่อเลือกใชในการทดลองจํานวน 
20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย เขียนตอบ โดยสรางข้ึนจํานวน 4 ขอ เพื่อเลือกใชในการทดลอง
จํานวน 4 ขอ 

3) นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับแกไขตามคําแนะนํา 
4) นําแบบทดสอบที่ปรับแกไขแลว มาสรางแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางผล

การเรียนรูกับขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยใหคะแนนระดับการตรวจสอบเปน ดังน้ี
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   คะแนน +1 สําหรับขอสอบที่แนใจวาสอดคลอง 
   คะแนน 0  สําหรับขอสอบที่ไมแนใจวาสอดคลอง 
   คะแนน -1  สําหรับขอสอบที่แนใจวาไมสอดคลอง 
5) นําแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ 

ความสอดคลอง แลวนําผลที่ไดมาหาคาความสอดคลอง 
6) คัดเลือกขอสอบที่ผานการตรวจสอบความสอดคลองของผูเช่ียวชาญแลว ที่มีคา IOC  

ไมนอยกวา 0.5 สรางแบบทดสอบที่เปนแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ และขอสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ 
จัดพิมพเปนชุดเตรียมนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยน้ีใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ 

(Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใชในการหาความสอดคลอง 
(IOC) และ สถิติ t-test (One-Sample T-test) 

 

7. ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย

อวกาศ 
จากการศึกษาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของสามารถออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 1 ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมท่ี 1 เตรียมตัวเดินทางสูอวกาศ 
เปนสถานการณใชลูกโปง แทน รางกายของมนุษย แลวใสลงในขวดจําลองสุญญากาศ  

ใชหลอดฉีดยาดูดเอาอากาศออก เพื่อใหเกิดแรงดันภายในลูกโปง แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอ
รางกายมนุษยถาเดินทางออกไปในอวกาศ โดยไมมีการปองกันรางกาย   

กิจกรรมท่ี 2 จรวดของฉัน 
เปนการใหนักเรียน สรางจรวดกระดาษจากแบบจําลองที่สรางข้ึนเพื่อใหรูวา กระสวยอวกาศ 

ประกอบดวย 3 สวน คือ ยานอวกาศ ถังเช้ือเพลงแข็ง และ ถังเช้ือเพลิงเหลว และทําใหรูวาลักษณะ
การเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศเปนอยางไร  

กิจกรรมท่ี 3 จรวดผงฟู 
เปนการใหนักเรียน บูรณาการการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง ผงฟูกับนํ้าสมสายชู ทําใหเกิด

แกสคารบอนไดออกไซด เปนแรงดันภายในขวดพลาสติก ใชแทนเช้ือเพลิงใหยานอวกาศ ลอยข้ึนหนี
แรงดึงดูดของโลก ผานการทํากิจกรรมจรวดขวดนํ้า  

 
ตอนท่ี 2 ผลการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตรท่ีออกแบบกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

ครั้งท่ี 1 
นํากิจกรรมที่ไดออกแบบทั้ง 3 กิจกรรม ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ เขารวมโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มศว ระหวางวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 โดยใชกับกลุมตัวอยางที่เปน

518

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

519 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 4-6 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 6 กลุม จากการ
สังเกตและสัมภาษณนักเรียน พบวา 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมตัวเดินทางสูอวกาศ อุปกรณที่ใชไมแข็งแรง ยากตอการประกอบ  
ดูไมนาสนใจ มองเห็นภาพไมชัดเจน และยากเกินไปสําหรับเด็กประถม 

กิจกรรมที่ 2 จรวดของฉัน อุปกรณไมแข็งแรง ตัวลานบิน และจรวด ดูไมสวยงาม ไมดึงดูด 
เวลาเลื่อนยานอวกาศข้ึนไป เกิดการติดขัด และช้ินสวนประกอบหลุดแยกออกจากกัน 

กิจกรรมที่ 3 จรวดผงฟู ฐานรองจรวดไมแข็งแรง 
และกจิกรรมในภาพรวมกิจกรรมยังไมมีความตอเน่ือง และยังไมสมบูรณ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงได

ทําการปรับปรุงแกไขกิจกรรมวิทยาศาสตร และ สรางนวัตกรรม ดังภาพที่ 1  
 

    
แบบเกา แบบใหม แบบเกา แบบใหม 
(ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณและวัสดุประกอบชุดกิจกรรม ก) ชุดกิจกรรมสุญกาศแบบเกาและใหม และ 
ข) ชุดแบบจําลองจรวดกระดาษแบบเกา และ แบบแบบใหม 

 
ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดใหเหมาะสม ดังน้ี เพิ่มกิจกรรม 

เรียนรูระบบสุริยะ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหความรูเกี่ยวกับองคประกอบ และการเรียงตัวของระบบสุริยะ 
ผานการสรางแบบจําลองแผนที่ระบบสุริยะ เพื่อใหกิจกรรมมีความตอเน่ือง และครบถวนมากย่ิงข้ึน 
และ เพิ่มกิจกรรม พลังงานเช้ือเพลิง ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนจะไดหาอัตราสวนของผงฟูและ
นํ้าสมสายชูที่จะใชในการทํากิจกรรม ออกเดินทางสูอวกาศ แสดงดังภาพที่ 2  
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

  
ภาพท่ี 2 ตัวอยางกิจกรรมแผนทีร่ะบบสรุิยะ และ กิจกรรมพลังงานทดแทน (ก) แผนตัวอยางดวงดาว
ในระบบสุริยะ (ข) แผนแผนที่ระบบสุริยะ (ค) ตัวอยางแบบจําลองระบบสุริยะเมื่อทําเสร็จแลว และ 
(ง) กิจกรรมการออกแบบพลังงานเช้ือเพลง 

 จากน้ันทําการนํากิจกรรมวิทยาศาสตรที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใชทดลองกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ครั้งที่ 2 

 
ตอนท่ี 3 ผลการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตรท่ีออกแบบกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

ครั้งท่ี 2 
 นํากิจกรรมที่ไดปรับปรุงแกไขทั้ง 3 กิจกรรม ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เขารวมโครงการ 
Enjoy Science ที่โรงเรียนอนุบาลตากสิน บานคาย จ.ระยอง ระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 
โดยใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 6 จํานวน 120 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน 
จํานวน 24 กลุม พบวา นักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดดวยตนเอง วัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรมมีความ
แข็งแรง ทนตอการทํากิจกรรมของนักเรียน สามารถนําไปเก็บไวใชในครั้งตอไปได แสดงลักษณะ
กิจกรรม ดังภาพที่ 3 

 
 
ภาพท่ี 3 กิจกรรมแผนที่ระบบสุริยะ/แบบจําลองจรวด/กิจกรรมพลังงานเช้ือเพลิง 
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ตอนท่ี 4 ออกแบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ ฉบับราง 

ผลของการออกแบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง 
ตะลุยอวกาศ ฉบับราง ประกอบไปดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 อยูอยางไรในอวกาศ กิจกรรม
ท่ี 2 เรียนรูระบบสรุยิะ กิจกรรมท่ี 3 พุงทะยานสูอวกาศ แบงเปน 3 กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมที่ 3.1 
กระสวยอวกาศจําลอง กิจกรรมที่ 3.2 พลังงานเช้ือเพลิง และ กิจกรรมที่ 3.3 ออกเดินทางสูอวกาศ 

 

ตอนท่ี 5 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เรื่อง ตะลุยอวกาศ ฉบับราง ท่ีออกแบบ กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ครั้งท่ี 3 

นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ฉบับราง ที่ออกแบบ ไปทดลองใชกับนักเรียนทีไ่มใชกลุมตัวอยาง 
ที่กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานอุมผาง อ.อุมผาง จ. ตาก จํานวน 60 คน 
แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 12 กลุม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 พบวา ชุดกิจกรรมยังมีเน้ือหา 
และข้ันตอนในการทํากิจกรรมไมชัดเจน ทําใหนักเรียนสับสนในการทํากิจกรรม จากน้ันจึงทําการ
ปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ฉบับราง ที่ออกแบบ โดยปรับปรุงเน้ือหาใหมีความชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน แบงยอยข้ันตอนการทํากิจกรรมใหละเอียดมากย่ิงข้ึน และใสภาพประกอบในแตละข้ันตอน  
นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ฉบับราง ที่แกไขแลว สงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
และเตรียมนําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ  
ที่ปรับแกแลว ไปทดลองนํารองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางตอไป 

 

ตอนท่ี 6 ผลการนํารองชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ 

นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ฉบับรางไปทดลองนํารองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่เขา
รวมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว ในระหวางวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2560 โดยใชกับ
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 37 คน พบวา เลมกิจกรรมมีขนาดใหญ 
ยากตอการพกพา และพบขอผิดพลาดในเน้ือหาบางสวน จึงทําการปรับปรงุแกไขรูปเลมชุดกิจกรรมให
มีขนาดเล็กลง จากเลมขนาด A4 ไปเปนเลมขนาด A5 เพื่อใหงายตอการพกพา และทําการแกไข
เน้ือหาที่ผิดพลาดใหมีความถูกตองมากย่ิงข้ึน แสดงดังภาพที่ 4 

 

 
 
ภาพท่ี 4 รูปเลมกิจกรรมแสดงหนาปกฉบับเกา และ ฉบับใหม 
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นําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสงผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคามสอดคลอง ( IOC) ระหวาง
จุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม ความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูของชุด
กิจกรรม แตละกิจกรรมยอย กับเน้ือหา รูปแบบชุดกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรม ความสอดคลอง 
(IOC) ระหวางขอคําถามวัดผงสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ กับระดับ
พฤติกรรมที่ตองการวัด และประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ 

 
ตอนท่ี 7 การศึกษาความสอดคลองและคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน 
นําชุดกิจกรรมฯ ที่ผานการปรับแกตามความเหมาะสม จากการทดลองนํารอง และโดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ศึกษาความสอดคลองและคุณภาพของชุดกิจกรรมฯ โดยสงให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อทําการประเมิน ซึ่งแบงออกเปนดานตางๆ ดังน้ี  

การตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรู กับชุดกิจกรรม พบวา 
ความสอดคลองระหวางระหวางจุดประสงคการเรียนรู กับชุดกิจกรรมฯ ดัชนีความสอดคลองมีคา
มากกวา 0.5 ในทุกกิจกรรม ดังน้ัน จุดประสงคการเรียนรูจึงมีความสอดคลองกับกิจกรรมทุกกิจกรรม 

การตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวางจดุประสงคการเรียนรูของแตละกิจกรรมยอย 
กับ เน้ือหา รูปแบบกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรม พบวา ความสอดคลองระหวางจุดประสงคการ
เรียนรูของชุดกิจกรรมแตละกิจกรรม กับเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม และคําถามทายกิจกรรม ดัชนี 
ความสอดคลองมีคามากกวา 0.5 ในทุกกิจกรรมยอย ดังน้ัน เน้ือหา รูปแบบกิจกรรม และคําถาม 
ทายกิจกรรม จึงมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละกิจกรรมยอย 

การตรวจสอบความสอดคลอง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ พบวา ขอสอบปรนัย จํานวน 28 ขอ และขอสอบอัตนัย เขียนตอบ จํานวน 4 ขอ 
มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 ถึง 1 สามารถนําไปใชกับนักเรียนได เน่ืองจากมีคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป จากน้ันทําการคัดเลือกขอสอบโดยเลือกเอาขอคําถามแบบปรนัยที่มี
คาดัชนีความสอดคลองสูงที่สุด มาจํานวน 20 ขอคําถาม และแบบอัตนัย จํานวน 4 ขอคําถาม  
รวมทั้งหมด 24 ขอคําถาม โดยขอคําถามแบบปรนัย มีลักษณะการใหคะแนน คือ ตอบถูกให  
1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน และขอคําถามอัตนัย แบบเขียนตอบ จํานวน 4 ขอ รวมทั้งหมด  
5 คะแนน โดย ขอที่ 1, 2 และ 4 ขอละ 1 คะแนน และขอที่ 3 2 คะแนน รวมทั้งสิ้น 25 คะแนน 

การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง 
ตะลุยอวกาศ ดังในตารางที่ 1 โดยใชเกณฑในการประเมินคุณภาพ ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ชุดกิจกรรมฯ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมฯ มีคุณภาพอยูในระดับดี 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมฯ มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมฯ มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมฯ มีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ 

 
จากตารางที่  1 พบวา คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ในภาพรวมทั้ง 8 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 ซึ่งคุณภาพของ 
ชุดกิจกรรมน้ีอยูในระดับดีมาก 

  
ตอนท่ี 8 การปรับปรุงชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  

เรื่อง ตะลุยอวกาศ 
ผลของการปรับปรงุชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย

อวกาศ หลังการนํารองชุดกิจกรรมฉบับราง และสงใหผูเช่ียวชาญประเมิน ประกอบดวย 3 กิจกรรม 
ดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 อยูอยางไรในอวกาศ  
นักเรียนจะไดรูวาโลกและอวกาศมีความแตกตางกัน ถามนุษยตองการที่จะข้ึนไปบนอวกาศ

จะมีวิธีการใดบางที่จะทําใหรางกายปลอดภัยจากสิ่งตางๆ ที่อยูในอวกาศ ในกิจกรรมน้ีนักเรียนจะได
เรียนรูเกี่ยวกับ เรื่องของความแตกตางระหวางโลกและอวกาศ คุณสมบัติและสวนประกอบของ
อากาศ รวมไปถึงเรื่องของแรงดันอากาศ โดยทางผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดทําการ
ทดลองสรางแบบจําลอง ชุดสุญญากาศ โดยจะจําลองให ลูกโปง เปรียบเสมือน มนุษย ขวดพลาสติก
ใบเล็ก เปรียบเสมือน ชุดอวกาศ และขวดพลาสติกใบใหญที่ถูกดูดอากาศออก เปรียบเสมือน อวกาศ 
  

รายการประเมิน 𝑿� S.D. ผลการประเมิน 

1. ลักษณะรูปเลมชดุกิจกรรม 4.80 0.32 ดีมาก 

2. การจัดทําภาพประกอบ 4.58 0.33 ดีมาก 

3. เน้ือหาสาระ 4.77 0.29 ดีมาก 

4. การใชภาษา 4.25 0.33 ดี 

5. ประโยชนของชดุกิจกรรม 4.83 0.33 ดีมาก 

6. สื่อประกอบกิจกรรมอยูอยางไรใน
อวกาศ 

4.88 0.33 ดีมาก 

7. สื่อประกอบกิจกรรมเรียนรูระบบสุริยะ 5.00 0.00 ดีมาก 

8. สื่อประกอบกิจกรรมพุงทะยานสูอวกาศ 4.66 0.33 ดีมาก 

ภาพรวม 4.73 0.12 ดีมาก 
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กิจกรรมท่ี 2 เรียนรูระบบสุริยะ 
นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ องคประกอบของระบบสุริยะ การเรียงตัวของดาวเคราะหตางๆ 

ในระบบสุริยะ และการจําแนกดาวเคราะหโดยใชเกณฑตางๆ โดยผานการทําแบบจําลองแผนที่ระบบ
สุริยะที่ผูวิจัยจัดทําข้ึน 

กิจกรรมท่ี 3 พุงทะยานสูอวกาศ 
 กิจกรรมท่ี 3.1 กระสวยอวกาศจําลอง 
 นักเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบ สวนประกอบและการเคลื่อนที่ของกระสวย

อวกาศ โดยผานการสรางแบบจําลองกระสวยอวกาศกระดาษ ซึ่งกระสวยอวกาศ คือ เครื่องบิน
อวกาศ ลักษณะมีปกเหมือนเครื่องบิน พุงทะยานข้ึนเหมือนจรวดและโคจรรอบโลก หนาที่ของ
กระสวยอวกาศ คือ การนํายานอวกาศ ดาวเทียม หรืออุปกรณประเภทอื่นข้ึนสูอวกาศ 

 กิจกรรมท่ี 3.2 พลังงานเชื้อเพลิง 
 นักเรียนจะไดรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระสวยอวกาศวาตองอาศัยเช้ือเพลิงในการ

ขับเคลื่อน ซึ่งเช้ือเพลิงที่กระสวยอวกาศใช แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เช้ือเพลิงแข็ง และ เช้ือเพลิง
เหลว โดยในกิจกรรมน้ีเปนการจําลองสถานการณหาปริมาณเช้ือเพลิงของกระสวยอวกาศ โดยผาน
การทดลองจากชุดการทดลองการเกิดแกสคารบอนไดออกไซด ซึ่งใชการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวาง  
ผงฟู และ นํ้าสมสายชู และดูปริมาณของแกสคารบอนไดออกไซดผานลูกโปงที่ขยายใหญข้ึนแลวทํา
การวัดขนาด และนํามาคํานวณหาอัตราสวนที่เหมาะสมตอการพุงข้ึนของขวดพลาสติก ในกิจกรรม
ตอไป 

  กิจกรรมท่ี 3.3 ออกเดินทางสูอวกาศ 
 นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรือ่งของแรง แรงโนมถวงของโลก เปนการจําลองสถานการณ

การเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศโดยใชขวดพลาสติก ซึ่งเปนการทําปฏิกิริยาเคมีระหวาง ผงฟู และ 
นํ้าสมสายชู จะทําใหไดแกสคารบอนไดออกไซด สรางแรงดันอากาศข้ึนภายในขวดเปนตัวแทนของ
เช้ือเพลิงขับเคลื่อนกระสวยอวกาศ ปฏิกิริยาเคมี เปนกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีต้ังแต 2 ชนิดข้ึน
ไปมาผสมรวมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเปนสารใหม 

 
ตอนท่ี 9 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ 
หลังจากทํากิจกรรม นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุย

อวกาศ ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําการทดสอบ หลังจากทํากิจกรรม 1 วัน ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังการทํากิจกรรม ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการทํากิจกรรม ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

การทดสอบ N k 𝑿� S.D. รอยละ t 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
หลงัทํากจิกรรม 

60 25 
18.8

2 
3.36 75.28 

2.32 
คะแนนที่กําหนดไว 
หลังทํากิจกรรม 

- 25 
17.5

0 
- 70.00 

 
จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทํากิจกรรม  

ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ พบวา นักเรียนทั้งหมด 60 คน มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่ 18.82 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.28 สูงกวาสมมติฐาน และ ทดสอบ t-test 
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทํากิจกรรมสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 70  

 
8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง ตะลุยอวกาศ มีรายละเอียดดังน้ี 

สรุปผลการวิจัย 

1. คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุย
อวกาศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 ซึ่งคุณภาพของชุดกิจกรรมน้ีอยูในระดับดีมาก 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทํากิจกรรมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย พบวา มีคาเฉลี่ยรอย
ละ 75.28 สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 70  

   
การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลที่สรุปไวขางตน สามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังการทํากิจกรรมดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
เรื่อง ตะลุยอวกาศ ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 75.28 สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 70 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจมาจากสาเหตุตางๆ 
ดังน้ี แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตะลุยอวกาศ ที่ทางผูวิจัยไดออกแบบมาน้ันในสวน
ของปรนัยและอัตนัยสวนใหญเปนขอคําถามที่เกี่ยวของกับตัวของกิจกรรมที่วัดความรูในดานตางๆ 
และเปนขอคําถามที่วัดสวนของความรูความจํา ดังน้ันกระบวนการจัดการความรูรูปแบบคาย
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเด็ก คือ ใหนักเรียนเขาใจจากการลงมือปฏิบัติ รวมกันวางแผนในการ
ทํางาน มีการนําเสนอผลการทําการทดลองและรวมอภิปรายผล รวมถึงการถอดบทเรียนที่มี
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ผูเช่ียวชาญในการแนะนําและสรุปองคความรูจากการลงมือทดลองของผูเรียน จึงสะทอนใหนักเรียนที่
เขารวมโครงการทําขอสอบไดตามเกณฑที่กําหนดไว 

กลุมตัวอยางนักเรียนที่เขารวมคายมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ น้ันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน นักเรียนที่มาจากกลุมชาติพันธุ นักเรียนทองถ่ิน และ 
นักเรียนในเมือง ทําใหเกิดปญหาเรื่องของการสื่อสารดานการใชภาษา แตทางทีมงานวิจัยไดพัฒนาชุด
กิจกรรมดานบทปฏิบัติการแตละครั้งเพื่อใหนักเรียนในทุกทองที่สามารถศึกษาชุดกิจกรรมน้ีไดดวย
ตนเอง และสรางความรูดวยตนเองได โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนรู 
ระดับความเขาใจภาษาที่แตกตางกันจึงสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิเชนกัน นักเรียนบางสวนอาน
หนังสือไมคลอง อาจทําใหไมเขาใจในขอคําถาม หรือไมสามารถเขียนสื่อความหมายได ทําใหไม
สามารถทําแบบทดสอบไดและทําคะแนนแบบทดสอบไดนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ สําลี รักสุทธิ 
(2553) ที่กลาววา กระบวนการอาน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการสื่อสารของมนุษยอันประกอบดวย
การสงสาร การรับสารกระบวนการอานจึงถือเปนการรับสารและสงสารที่มีระบบ การอานถือวาเปน
ทักษะที่มีความสําคัญอยางย่ิง ในดานการเรียน การอานจะชวยใหผูเรียนเรียนดีข้ึน และสงผลตอ
ทักษะการฟง พูด เขียนและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ชวยพัฒนาความรู ความคิด การแกปญหา และ
พัฒนาบุคลิกภาพการปรับตัวในสังคมได 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง ตะลุยอวกาศ เปนการบูร
ณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังน้ัน สามารถนําไปเช่ือมโยงสอน เรื่อง ดาราศาสตร 
ปฏิกิริยาเคมี และ แรง นอกจากน้ีสามารถใชในการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนได ในรูปแบบคาย
วิทยาศาสตรตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก เพื่อตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของรัฐบาล
ได และ เพื่อสงเสริมแรงบนัดาลใจและกระตุนการเรยีนรูวิทยาศาสตร โดยกระบวนการทํากิจกรรมทุก
ครั้งควรมีการตรวจสอบความรูความเขาใจของผูเรียนดวยวิธีการถอดบทเรียนในรูปแบบของการ
นําเสนอและอภิปราย เริ่มจากใหเวลาผู เรียนคิดแบบเด่ียว และ คิดแบบคู แลวแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นผานกระบวนการอภิปรายภายในกลุม แลวนําเสนอระหวางกลุมโดยมีผูสอนและทีมงาน
เปนผูใหขอเสนอแนะพรอมการตรวจทางความรูที่ถูกตองจากการที่ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
จากการลงมือทําการทดลอง 

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ ผูสอนตองออกแบบการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม เพราะในบางกิจกรรมที่เนนกระบวนการทําแบบโครงงาน คือ การ
ออกแบบปริมาณพลังงานเช้ือเพลิง สามารถใชวิธีการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
นักเรียนตองเขาใจเรื่องที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีระหวางสารต้ังตน นํ้าสมสายชู กับ ผงฟู จะไดสาร
ใหมเปนแกสคารบอนไดออกไซด ทําใหเกิดแรงดันข้ึนไดเพราะมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวและ
ของแข็งเปนแกสในภาชนะที่มีปริมาตรจํากัด แลวหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางสารต้ังตนและผลที่
ไดของปริมาตรแกสผลิตภัณฑ ขับเคลื่อนใหกระสวยอวกาศจําลองลอยข้ึนสูที่สูงผานกระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร และ ควรระมัดระวังเรื่องสารเคมีที่เปนอันตรายตอผูเรียน ดังน้ันตองมีการแนะนํา
ความปลอดภัยในเรื่องการใชสารเคมีกอนเริ่มศึกษาชุดกิจกรรมทุกครั้ง  

การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ความศึกษาหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยการนําชุดกิจกรรม
ที่พัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมตัวอยางใหม และ ออกแบบและพัฒนาขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใหมีการประเมิน

526

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

527 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหระดับสูงข้ึนเพื่อวัดและประเมินผลผู เรียนดานการนําไปใช การคิด
วิเคราะห การประเมินคา และ การสังเคราะห ให เห็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สรางข้ึนมี 
ความสอดคลองทางดานกระบวนการทดลองและผลสัมฤทธ์ิหลังเขารวมกิจกรรม และ อาจมี
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบปกติกับการจัดการเรียนรูแบบคาย
มหาวิทยาลัยเด็กวาสะทอนถึงความแตกตางของความสามารถทางการเรียนของผูเรียนตอไป 
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การพัฒนาชุดวัดความหนดืโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW  
 
อนุสรณ ตองออน1,2 ปริญญา สาเพชร1,2 มีชัย เทพนุรัตน1,2

 ขนิษฐา สุภาวรรณ1,2
 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาอุปกรณการทดลองทางฟสิกส เรื่อง ความหนืด โดยใชบอรดอารดุย
โนในการควบคุมการทํางานรับ-สงขอมูลของเซ็นเซอรผานโปรแกรม LabVIEW กระบอกใสของเหลว
ทํามาจากอะคริลิคใส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.54 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร ในการปลอย
ลูกพสาสติกทรงกลม โดยมีเซ็นเซอรที่ใชเปน โฟโตเกต ซึ่งพัฒนามาจากหลอดไดโอดเปลงแสง 
อินฟาเรดกับตัวตานทานเปลี่ยนคาตามความเขมแสง ที่ตอบสนองความยาวคลื่นที่ 870 นาโนเมตร ใช
จับเวลาในการเคลื่อนที่ของลูกพลาสติกทรงกลม เพื่อคํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของ 
ลูกพลาสติกทรงกลม จากการทดลองหาคาความหนืดของนํ้ามันปาลมไดคาเทากับ 0.094518  
พาสคัล วินาที ซึ่งใกลเคียงกับคาความหนืดมาตรฐานของนํ้ามันปาลม 
 
คําสําคัญ: ความหนืด, อารดุยโน, LabVIEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1สาขาวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: anusorn.tongon@gmail.com 
2หองปฏิบัติการนวัตกรรมทางฟสิกส โปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 

529

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) 
ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3: 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้



 
 

530 
 

Development of the viscosity experiment using Arduino base on LabVIEW 
 

Anusorn Tong-on
1,2 Parinya Saphet1,2 Meechai Thepnurat1,2  

Kanitta Supawan1,2 

 
Abstract  

This research is a development of experimental aparatus for viscosity 
experiment using an Arduno board to control the sensor input and output through 
the LabVIEW program. The cylindrical clear acrylic with a diameter of 2.54 and length 
of 100 cm, respectively which is used for liquid container. The photogate sensor is 
made from an 870 nm wavelength infrared light emitting diode (IR LED) and a light 
dependent resistor (LDR). The experiment result shown that the viscosity of palm oil 
is 0.094518 Pa s, which is close to the standard viscosity of palm oil. 
 

Keyword: viscosity, Arduino, LabVIEW 
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1. บทนํา  
วิชาฟสิกสถือวาเปนวิทยาศาสตรวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนการศึกษา

เกี่ยวกับ ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถคนหาสาเหตุและผลใน
ปรากฏการณ ธรรมชาติที่เกิดข้ึน นอกจากน้ีวิชาฟสิกสยังเปนพื้นฐานสําคัญของการนําไปประยุกตใน
วิชาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
(สถาบันสงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2543: 9) สําหรับวิชาฟสิกสนักเรียนสวนใหญ
คิดวาเปนวิชาที่ยาก ยากที่จะเขาใจ และเขาใจกันวาเปนวิชาที่มีเน้ือหาเนนการคํานวณ ซึ่งนักเรียน
สวนใหญไมชอบปญหาในการเรียนการสอน สวนหน่ึงเกิดจากปญหาขาดแคลนครู สื่ออุปกรณ และ
เทคโนโลยี และปญหาจากคุณภาพสื่อการสอนมี คุณภาพตํ่า ไมเหมาะกับเน้ือหา แสดงผลไดไมชัดเจน 
และการเรียนการสอนสวนใหญไมไดทําการทดลอง สอนโดยบรรยาย ทําใหนักเรียนขาดการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จากปญหาดังกลาววิธีการที่ จะพัฒนา การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพได คือ การพัฒนาสื่อการเรียน การสอน เพราะสื่อการเรียนการสอนเปนสารที่จะนํา
ความรู ความเขาใจในเน้ือหาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู แตจะ เรียนรูไดมากหรือนอยซึ่งข้ึนอยูกับระดับ
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในระดับช้ันมัธยมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร ควรใหเด็กไดฝกปฏิบัติใหมากย่ิงข้ึน 
(สิปปนนท เกตุทัต. 2541: 51 อางถึงในประวีณา อาจสมัย, 2557:3) การทดลองเรื่องการวัด 
ความหนืดเปนการทดลองหน่ึงที่นาสนใจ อุปกรณที่ใชวัดความหนืดของของเหลวมีอยูหลายชนิด
ดวยกัน แตในงานวิจัยน้ีจะใชอุปกรณวัดความหนืดชนิดอาศัยการตกของวัตถุทรงกลม ซึ่งเปนที่นิยมใช
ในหองปฏิบัติการพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนน้ัน ประกอบดวยภาชนะที่ใสของเหลว มักจะนิยม
เปนทรงกระบอกใส และวัตถุทรงกลม (มักเปนลูกเหล็กทรงกลม) โดยเมื่อทําการปลอยวัตถุทรงกลม
ลงไปในของเหลว ในแนวด่ิงแลวจับเวลาที่วัตถุทรงกลมเคลื่อนที่ผานชวงใดชวงหน่ึงที่เหมาะสมจะทํา
ใหคํานวณคาความหนืดของของเหลวได ขอเสียของเครื่องมือวัดความหนืดประเภทน้ีมีอยูหลาย
ประการ อยางเชน ความแมนยําในการวัดของผูวัด โดยเฉพาะเมื่อของเหลวมีความหนืดตํ่าซึ่งจะทําให
วัตถุทรงกลมตกลงเร็วเกินไปจนทําใหการจับเวลาโดยใชสายตาคลาดเคลื่อน 

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีบทบาทสําคัญเพิ่มข้ึนจน
สามารถสราง นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งก็คือ การเรียนรู การผลิตและการใชประโยชนจากความคิด
ใหม โดยสวนใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการคิดคนและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งหน่ึงในน้ันคือโปรแกรม LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ใชในการสรางระบบอัตโนมัติในการวัด ทดสอบ และควบคุม  
ซึ่งสามารถเช่ือมตอไดกับเครื่องมือทางวิศวกรรมตางๆได(ทีมงานสมารทเลิรนน่ิง, 2540) ทาง
ผูดําเนินการวิจัยเห็นวาสามารถนําเทคโนโลยีดานน้ีมาปรับปรุงและพัฒนาชุดทดลองเรื่องความหนืด 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กลุมผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดการทดลองเรื่องการวัดความหนืด  
เพื่อเปนสื่อการสอนในการพัฒนาความรูใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของการศึกษาตอไป 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ ชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม 

LabVIEW 
  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตดานเน้ือหา 
 3.1.1 อธิบายทฤษฎีความหนืด และปรากฏการณทางฟสิกสเรื่องการวัดความหนืดดวย

สื่อนวัตกรรม 
 3.1.2 สามารถพัฒนาชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW 
 3.1.3 สามารถหาคาประสิทธิภาพของชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผาน

โปรแกรม LabVIEW 
3.2  ขอบเขตดานสถานที่ศึกษา 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3.3  ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา  
 ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4. นิยามศพัทเฉพาะ 
4.1 การพัฒนาชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW คือ  

การออกแบบทางวิศวกรรม และสรางโดยใชหลักและทฤษฏีทางฟสิกส เรื่อง ความหนืด โดยมีการนํา
บอรดอิเล็กทรอนิกสอารดุยโน มาใชในการอินเตอรเฟสขอมูลผานโปรแกรม LabVIEW 

4.2 ประสิทธิภาพของชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW คือ 
ผลการทดลองที่ไดจากชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW เมื่อเทียบกับ
คามาตรฐาน โดยคิดเปนคาความคลาดเคลื่อน 

 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาฮารดแวรชุดวัดความหนืด 
(X) 

การพัฒนาซอรฟแวรชุดวัดความหนืด 
(X) 

ประสิทธิภาพของชุดวัดความหนืด 
(Y) 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 การศึกษาออกแบบ สรางอุปกรณ และโปรแกรมในการสรางชุดการการทดลองการวัด

ความหนืด 
6.1.1  ออกแบบเซนเซอรแบบโฟโตเกต และชุดอุปกรณการทดลอง  

    สําหรับเซนเซอรโฟโตเกต ประกอบไปดวย หลอดไดโอดเปลงแสงอินฟาเรด  
(IR LED) กับตัวตานทานเปลี่ยนคาตามความเขมแสง (LDR) 

 
ก) 

 
ข) 

ภาพท่ี 1 ก) วงจรการทําโฟโตเกต และ ข) ชุดอุปกรณการทดลอง 
 
 6.1.2 เขียนโปรแกรมอานคาและคํานวณดวย LabVIEW 

 
ภาพท่ี 2 แผนผังการทํางานของโปรแกรม 
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6.2 การทดสอบชุดอุปกรณการทดลอง 
 ในการทดสอบชุดอุปกรณการทดลอง จะใชวัตถุเปนลูกพลาสติกทรงกลม รัศมี 3.225 

มิลลิเมตร ที่มีความหนาแนนเทากับ โดยมีข้ันตอนการทดลองดังน้ี 
 1. ติดต้ังอุปกรณทุกอยางดังภาพที่ 3 โดยทําการติดต้ังเซนเซอร 2 ชุด วางที่ จุด A กับ 

จุด B ใหมีระยะหางกัน 10 เซนติเมตร โดยที่จุด A ควรอยูหางจากปากทออะครีลิคอยางนอย  
20 เซนติเมตร เพื่อใหลูกบอลเคลื่อนที่ในของเหลวดวยความเร็วคงที่ 

 
ภาพท่ี 3 การติดต้ังตําแหนงของเซนเซอร 
 
 2. ทําการรันโปรแกรม แลวใสคามวล รัศมีของวัตถุ และระยะระหวางเซนเซอร แลวจึง

ทําการปลอยวัตถุลูกพสาสติกทรงกลม เพื่อทําการจับเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ผาน จุด A และ B จะได
เวลาในการเคลื่อนที่ (ในโปรแกรมจะทําการคํานวณคาความเร็ว และคาความหนืดใหอัตโนมติั) 

 3. ทําการทดลองซ้ําจํานวน 10 ครั้ง แลวนําเวลา ความเร็ว และคาความหนืดที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย 

 

7. ผลการวิจัย 
7.1  ผลการพัฒนาชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW 

   7.1.1  ผลการออกแบบเซนเซอรแบบโฟโตเกต และชุดอุปกรณการทดลอง 
จากการออกแบบเซนเซอรแบบโฟโตเกต และชุดอุปกรณการทดลอง พบวาการทํางานของ

อุปกรณเปนไปตามที่ออกแบบ และทํางานไดตามที่ตองการ ดังภาพที่ 4 ซึ่งประกอบไปดวย กลอง
เช่ือมตอสัญญาณจากเซนเซอรเขากับคอมพิวเตอร และชุดทดลองหาคาความหนืด ที่มีเซนเซอรโฟโต
เกต 2 ชุด 

A 

B 
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ภาพท่ี 4 ชุดอุปกรณการทดลองหาคาความหนืดที่สําเร็จแลว 
 
 7.1.2  ตัวอยางโปรแกรม LabVIEW ที่พัฒนาข้ึน   
    โปรแกรม LabVIEW ที่พัฒนาข้ึนจะประกอบไปดวย 4 สวน คือ 1.สวนการเปด

พอรต VISA 2.สวนรับคาจากภายนอกเพื่อใชในการคํานวณ 3.สวนของการจับเวลา 4.สวนของการปด
พอรต VISA 

 
 

ภาพท่ี 5 โปรแกรม LabVIEW ที่พัฒนาข้ึนมา 

1 

2 
3 

4 
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 7.1.3 ผลการทดสอบชุดอุปกรณการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองหาคาความหนืด 
 

ครั้งท่ี 
เวลา 

(วินาที) 
ความเร็ว 

(เมตรตอวินาที) 
คาความหนืด 

(ปาสคาล วินาที) 
1 0.909 0.11001 0.10982 
2 0.839 0.11919 0.10136 
3 0.865 0.11560 0.10450 
4 0.957 0.10449 0.11561 
5 0.891 0.11223 0.10766 
6 0.902 0.11086 0.10897 
7 0.897 0.11148 0.10837 
8 0.929 0.10764 0.11223 
9 0.927 0.10787 0.11199 
10 0.901 0.11988 0.10800 

คาเฉลี่ยรวม 0.902 0.11193 0.10885 
 
 จากการทดลองพบวา ลูกพลาสติกทรงกลมรัศมี 3.225 มิลลิเมตร ที่มีความหนาแนน

เทากับ 1.405×10-7 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จะไดคาความเร็วเฉลี่ยเทากับ 0.11193 เมตรตอวินาท ี
และเมื่อนําไปหาคาความหนืดของนํ้ามันปาลมจะไดคาเทากับ 0.10885 ปาสคาล วินาท ี

7.2  ประสิทธิภาพของชุดวัดความหนืดโดยใชบอรดอารดุยโนผานโปรแกรม LabVIEW 
 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคาความหนืดมาตรฐานของนํ้ามันปาลมกับคาที่ไดจากการทดลอง 
 

คาความหนืดของนํ้ามันปาลม 
คามาตรฐาน 0.08860 ปาสคาล วินาท ี

คาที่ไดจากการทดลอง 0.10885 ปาสคาล วินาท ี
คาคลาดเคลื่อน 22.85 % 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองการวัดความหนืด ควบคุมดวยบอรดอารดุยโน พบวาการทํางานของ

ชุดอุปกรณที่ไดพัฒนาข้ึนมาน้ันทํางานไดดี การออกแบบและเขียนโปรแกรมติดตอสื่อสาร ระหวาง
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม LabVIEW สามารถควบคุมการทํางานรับ-สง
ขอมูลของเซ็นเซอร และเปนไปตามเงื่อนไขที่วางไวไดอยางถูกตองและแมนยํา โดยการทดลองหาคา
ความหนืดของนํ้ามันปาลม มีคาคลาดเคลื่อน 22.85 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับความหนืดมาตรฐานของ
นํ้ามันปาลม ซึ่งความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนเปนผลมาจากความไวในการตรวจจับวัตถุของเซนเซอร 
และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเรื่องความหนืดได 

 

9. เอกสารอางองิ 
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