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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทดลองใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับนักศึกษาใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร ประชากรท่ีใช้ คือ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา CMA2006 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร จํานวน 20 คน เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติพ้ืนฐาน และใช้ t-test เปรียบเทียบ
ข้อมูลก่อนเรียน และหลังเรียน  
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เคยเรียนมาแล้ว รองลงมาคือ ชอบวิเคราะห์กันในกลุ่มกับ
เพ่ือน ๆ และชอบค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร คือ เป็นผู้วิเคราะห์ หรือวิจารณ์ผลงาน รองลงมาต้องการให้
อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษา ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่าการ
ทดสอบหลังเรียน   
 ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ด้านผู้สอนโดยประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา หลัง
การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.70 โดยด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยแบบประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ีย 4.71 ด้านความพึง
พอใจโดยรวมต่อการสอนของอาจารย์โดยแบบประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจอาจารย์
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.83 สรุปภาพรวมทุกด้านของ
การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร นักศึกษามีความพึง
พอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.71 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ วิธีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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ABSTRACT  
The purposes of this research ware: 1) to experiment student-centered learning strategy 

employed in the Computer for Communication’s students, 2) to study the learning achievement 
of the Computer for Communication’s students by focusing on the student-centered learning 
strategy, and 3) to study the satisfaction in learning of the second year’s students of Faculty of 
Communication Arts, in Computer for Communication Class (CMA2006).  The focus group 
included 20 second-year students of Faculty of Communication Arts.  The tool was a 
questionnaire and an interview with qualitative and quantitative analysis.      

The study indicated that the student-centered strategy built up students’ satisfaction 
the most. Secondly, the students were satisfied with discussing with peers, and self-studying 
was the least favored method.  It is also found that most of the students preferred the 
teacher or lecturer to criticize their work or assignment, while fewer of them preferred the 
instructor to act as a facilitator or supervisor. According to the achievement of teaching and 
learning, it was found that the difference between the teacher and student was statistically 
significant at the 0.05 level that the mean value is less than the test results prior to the test 
after school. 

Based on the instructor, the achievement of teaching and learning system was stated 
that after learning computers for communication, the achievement of teaching and learning 
activities (evaluated by the Evaluation of Research and Development Office) was at the 
highest level with overall average 4.71. Overall satisfaction with the teaching methods 
(evaluated by the Evaluation of Research and Development Office) was at the highest 
overall average of 4.83. Overview of all aspects of satisfaction of the student was at the 
highest level, with an average 4.71 

Keywords: Effectiveness Student-Centered Learning 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีการจัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลายทั้งในสถาบันการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเต็ม
รูปแบบ (1) กล่าวถึง หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือการปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ัง มายึดมนุษย์หรือ
ผู้เรียนเป็นตัวต้ัง หรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการ
เรียนรู้ ที่สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา โดยมาเพ่ิมการเรียนแบบมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ทางด้านการ
เรียนรู้ การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นแนวทางที่ครูจะจัดการเรียนการสอน ด้วยการให้ผู้เรียน
เรียนรู ้ด้วยตนเองสร้างสรรค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ ส่วน (2) จะหมายถึงผู้เรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตัวเอง ต้ังแต่การวางแผน (planning) การจัดระเบียบ (organizing) การลงมือ
ปฏิบัติ (implementation) และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (evaluation) ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบน้ีเป็น
การเรียนรู้ของส่วนบุคคล 
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การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นสําคัญ เพ่ือเป็นการบ่งบอก
ถึงความสามารถในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นผลที่เกิดจากปัจจัยหลายประการในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นส่วนสําคัญที่จะบ่งบอกถึงผู้เรียนว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาน้ันๆ 
มากน้อยเพียงใด น่ันหมายถึงการบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ กู๊ด (Good, 1973: 7, อ้างถึงใน อรัญญา 
นามแก้ว, 2583: 49) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ที่
ได้เรียนมาแล้วที่ได้จากผลการสอนของครูผู้สอน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้ หรือคะแนนที่ได้จาก
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ ไพศาล หวังพานิช (2526: 89) ที่ให้
ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าหมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน
การสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนที่เกิดจากการฝึกอบรมหรือการสอบ จึง
เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด สามารถวัดได้โดยการใช้
แบบทดสอบต่างๆ เช่น ใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ข้อสอบวัดผลภาคปฏิบัติ   
 ราย วิชา  CMA 2006 คอมพิว เตอ ร์ เ พ่ือการสื่ อสาร  (Computer for Communication)  
เป็นอีกวิชาหน่ึงที่คณะนิเทศศาสตร์ได้กําหนดให้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเน้ือหาในรายวิชาดังกล่าวเน้นศึกษาระบบปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ืองานสื่อสาร โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิต ออกแบบกราฟิก และภาพเคลื่อนไหว 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวารสารสนเทศ การสื่อสารแบรนด์ และการสื่อสารองค์กร 
รวมทั้งรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารในลักษณะสังคมเครือข่าย (social network) จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่นักศึกษาต้องค้นคว้าผลงานต่างๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และระดมสมองกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนเพ่ือ
ทําการศึกษาให้เกิดงานที่สร้างสรรค์ตามโจทย์ที่ผู้สอนกําหนด เพราะในอนาคตนักศึกษาต้องทํางานเกี่ยวกับ
มวลชนทั้งด้านสื่อสารมวลชน ด้านประชาสัมพันธ์ หรือการตลาด ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารควร
จะต้องโดดเด่น จึงมีความสําคัญกับนักศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ลงในเนื้อ
งานที่มีความโดดเด่นแตกต่างไม่จําเจ  
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย อีกทั้งนักศึกษาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองในการแนะนําหรือวิจารณ์งานของ
ผู้อ่ืน ทําให้นักศึกษายังไม่กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเท่าที่ควร อีกทั้งเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การเรียนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียน และตอบสนองต่อนโยบายของคณะนิเทศศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น และตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รายวิชาดังกล่าวนี้จะทําให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนก่อนลงมือทํา และมีกิจกรรมการเรียนซึ่งนํามาซึ่งความคิด
สร้างสรรค์โดยผสานกับวิธีการเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แคร์รอต (Carroll 1963: 723-733) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีต่อระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน โดยการนําเอาครู นักเรียน 
และหลักสูตรมาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ โดยเช่ือว่าวันเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ปริมาณความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ ผู้สอนจะใช้วิธีการระดมสมอง การแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้นักศึกษา กล้าที่จะคิดนอกกรอบก่อนลงมือปฏิบัติ พร้อมอภิปรายเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นได้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทบทวนกระบวนการและวิธีคิด เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เกิดความ
พึงพอใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร อีกทั้ง เป็นต้นแบบในการปฏิบัติกับ
รายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือทดลองใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับนักศึกษา ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร โดยการ 

เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CMA 2006 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
(Computer for Communication) ในภาคเรียนที่ 2.1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 กลุ่ม รวมนักศึกษา
ประมาณ 21 คน โดยมีช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20.33 ปี ประกอบด้วย เพศชาย จํานวน 10 คน และเพศหญิง 
จํานวน 11 คน 
 
2. เครื่องมือในการวิจัย มีดังน้ี 

1. แบบประเมินผลก่อนการเรียน และหลังเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือสอบถามถึงศักยภาพ  
ความพร้อมของผู้เรียน และวัดความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนก่อนเรียน ส่วนที่ 1 เป็นคําถาม
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน ตอนที่ 3 สอบถามผลสัมฤทธ์ิต่อสภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของผู้เรียน ตอนที่ 4 สอบถามผลสัมฤทธ์ิต่อสภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ของผู้สอน ตอนที่ 5 สอบถามนักศึกษาเรื่องผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน          

2. แบบสัมภาษณ์นักศึกษาหลังเรียนจบวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง) เพ่ือ 
สอบถามความพึงพอใจในการเรียนเชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งสามารถนําผลการสัมภาษณ์มาประกอบ
รายงานผลการวิจัยเรื่องน้ีได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดโดยการสัมภาษณ์ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน (แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ 
อาจารย์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 โดยสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) โดย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักศึกษาที่มีต่อจาก
การศึกษา 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือสอบถามนักศึกษา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ช่ัวโมงแรกของการเรียน โดยให้นักศึกษาทําแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืน หลังจาก
เรียนจบได้ทําการเก็บข้อมูลหลังจากเรียนโดยใช้แบบประเมินผลหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกัน และ
ทางสํานักวิจัยและพัฒนาทําการเก็บข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนด้วย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก มีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยสอบถามผลสัมฤทธ์ิ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลังจากเรียนจบรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
รูปที่ 1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชายจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45 เพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และมีอายุ 19 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 อายุ 20 
ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 21 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 22 ปี และอายุ 27 ปี 
จํานวนอย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 สําหรับผลการเรียนนักศึกษามีเกรดตํ่ากว่า 2.00 และเกรดเฉล่ีย 2.01 
– 2.50 จํานวนเท่ากันคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
เกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00 จํานวนเท่ากันคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 การศึกษาที่นักศึกษา
จบมาจากสายวิทย์ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 จากสายศิลป์ จํานวน 8 คน เป็นร้อยละ 40 จากสายอาชีพ 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร คณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

4. วัดผลสมัฤทธิ์ของ
นักศึกษาผ่านการสอบ

ปลายภาค 

4. ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 

4. สัมภาษณ์นักศึกษาหลัง
เรียนจบวิชาคอมพิวเตอร์

เพ่ือการสื่อสาร 

1. คํานวณค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจากแบบสอบถามก่อนเรียน          
ของนักศึกษาจํานวน 19 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผูส้อน 

2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 4 คน จากคะแนนเฉล่ีย โดยให้คละกันระหว่างผู้มี
คะแนนเฉล่ียมากและผู้ทีม่ีคะแนนเฉล่ียน้อย 

3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม โดยใช้วิธีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (โดยให้
เวลา 1 คาบในการจัดกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการส่ังงาน) 

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร โดยการคํานวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ t-test ของคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาค และความพึงพอใจในการดําเนินการสอน และ

วิธีการสอนของอาจารย์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทดลองใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับนักศึกษา ใน
รายวิชา CMA 2006 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication)  

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เคยเรียนผ่าน คือ ให้อาจารย์
อธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ (ความเข้าใจ) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ชอบรองลงมาคือ ชอบวิเคราะห์
กันในกลุ่มกับเพ่ือนๆ และชอบค้นคว้าด้วยตนเอง (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) ส่วนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ไม่ถูกเลือกคือ การอ่านเองเพ่ือให้เกิดการจดจํา (ความรู้ความจํา) และการนําเสนองาน 

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ครูผู้สอนใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน คือเป็นผู้วิเคราะห์ หรือวิจารณ์ผลงาน หรือการเรียนของนักศึกษา รองลงมาต้องการให้
ครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษา ส่วนความต้องการให้ครูผู้สอน เป็นผู้นําทางความคิดไม่ได้ถูกเลือก 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จัดการเรียนของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา CMA 2006 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication) โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

ด้านผู้เรียน เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผู้เรียน ผลการทดสอบก่อนและหลัง
เรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า
การทดสอบหลังเรียน 

ด้านผู้สอน เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผู้เรียน ผลการทดสอบก่อนและหลัง
เรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า
การทดสอบหลังเรียน 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 
12.5750 และหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 20.6000แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ของผู้เรียนและผู้สอนก่อนเรียนและหลังการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 

ด้านผู้เรียน โดยการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.62 
ผลการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบก่อนและ
หลังเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบก่อนเรียนน้อย
กว่าการทดสอบหลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การสื่อสารอยู่ในระดับดี 

ด้านผู้สอน โดยการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.81 ผล
การทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 4.19 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบก่อนและหลัง
เรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่า
การทดสอบหลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
สื่อสารอยู่ในระดับดี 

ด้านผู้สอน โดยแบบประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา พบว่า ผลการประเมินการสอนผู้สอน 
ด้านอาจารย์ผู้สอนหลังการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 นักศึกษามีความพึงพอใจด้าน
อาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ อาจารย์มีความต้ังใจ กระตือรือร้นในการ
สอน รองลงมา คือ อาจารย์มีความเมตตา ให้ความสนใจนักศึกษา คอยดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือด้านการเรียน  
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ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบบประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71 
นักศึกษามีข้อที่สูงที่สุด คือ อาจารย์ในใช้เอกสาร/ตํารา/อุปกรณ์และสื่อการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชา และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และอาจารย์มีกิจกรรมในช้ันเรียนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด 
วิเคราะห์ นําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
คิด การแก้ไขปัญหา และการต่อยอดความรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ที่ 4.83  

ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการสอนของอาจารย์ 
โดยแบบประเมินผลจากสํานักวิจัยและพัฒนา พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี 

มีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.83 
สรุปภาพรวมทุกด้านของการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา CMA 2006 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (Computer for Communication) นักศึกษามีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.71 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในช้ันเรียน เรื่องผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชา CMA 2006 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
(Computer for Communication) โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีประเด็นนํามาอภิปรายดังน้ี 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือทดลองใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับนักศึกษา ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร   

ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เคยเรียนผ่านมา คือให้อาจารย์อธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ (ความเข้าใจ)น่ันหมายถึงนักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาในรูปแบบการศึกษาเดิมๆ คือครูเป็นผู้สอนและอธิบายให้เข้าใจในประเด็นต่างๆ ให้นักศึกษาเข้าใจ
และจดจํา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของมาลี สินเสือ (2544, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ครูผู้สอนยังใช้รูปแบบการสอนที่เป็นแบบเดิม เน่ืองจากเคยชิน และทําการสอนมานาน จึงทําการ
สอนที่อธิบายหน้าช้ันเรียนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และจดจํา  

จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาในแต่ละกลุ่มมีความเข้าเรื่องการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางคล้ายกัน โดยส่วนใหญ่คิดว่าการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือการที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
หรือแสดงความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้ซักถาม มีการทดลองทํา และลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
วิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ิมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ เช่น การออกแบบ
ต่างๆ ซึ่งสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ คือ มีการเรียนและปฏิบัติ สร้างผลงาน พร้อมทั้ง
วิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนเพ่ือให้ทราบว่ามีจุดดี จุดด้อยอย่างไร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริชัญญา ปิยะมงคล
กุล (2543: 30) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาของการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า วิธีการเรียนการ
สอนท่ีอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ใช้ในปัจจุบัน โดยส่วนมากอาจารย์ใช้วิธีการบรรยายประกอบการให้
นักศึกษาปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน รองลงมาใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียว และน้อยที่สุดคือใช้วิธีแบบอ่ืนๆ เช่น ให้
นักศึกษาทํากรณีศึกษาเป็นกลุ่มในห้องเรียนและให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจาก Internet 
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สําหรับอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาส่วนใหญ่
คิดว่าอุปสรรค คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ช้า และ โปรแกรมที่ใช้งานบาง
โปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เสียเวลาในการดําเนินการติดต้ังให้สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริชัญญา 
ปิยะมงคลกุล (2543, หน้า30) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาของการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่าความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอน ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์
ประเภทสื่อการสอนซอฟต์แวร์ และการดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาก
ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์มีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความต้องการใน
ระดับมากคือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การจัดหาอุปกรณ์ประเภทสื่อการสอนท่ี
ทันสมัย จัดหาซอฟ์แวร์ที่ทันสมัย และมีการดูแลซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่าง
สม่ําเสมอ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิจัดการเรียนของนักศึกษาในรายวิชารายวิชา CMA 2006 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (Computer for Communication) โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลวิจัย พบว่า นักศึกษามีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียนในบทบาทของการ
เรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งตรงกับพันธกิจของสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพ่ือ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่
กับการเรียนปฎิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริง (work based learning) รวมถึงสิ่งที่นักศึกษา
พอใจคือได้มีโอกาสวิจารณ์ผลงานของตนเองและเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ อํานวย เดชชัยศรี 
(2544: 11) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไว้ดังน้ี 

1. ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยต้นเอง (construct) แสวงหาข้อมูล ศึกษาทําความเข้าใจคิด
วิเคราะห์ ตีความ แปลความ สร้างความหมายแก่ตนเอง สังเคราะห์ข้อมูล สรุปความรู้ 

2. ให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด (participation)  
3. ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 

ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ (interaction) 
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน/ข้อสรุปที่ได้ (process/ product) 
5. ให้ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน (application) 
และ วัฒนาพร ระงับสุข (2541:11) กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

สําหรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังน้ี 
1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ควรไปอย่างมีชีวิตชีวา ผู้เรียนควรมีบทบาทรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 
2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากแหล่งต่างๆ กัน ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่า

เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญ 
3. การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง จะช่วย

ในการจดจําและสามารถใช้การเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญ เพราะเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และ

แสวงหาคําตอบที่ตนต้องการ  
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 ซึ่งทั้งหมดน่ีจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรายวิชา CMA 2006 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร (Computer for Communication) โดยการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
คือ ได้เรียนรู้เก่ียวกับวิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ิมทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ 
เช่น การออกแบบต่างๆ ซึ่งสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ รองลงมา คือ มีการเรียนและปฏิบัติ 
สร้างผลงาน พร้อมทั้งวิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนเพ่ือให้ทราบว่ามีจุดดี จุดด้อยอย่างไร ภาพของผู้สอนหลังการ
เรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิการเรียน คือ ครูผู้สอนมีเป็นกันเองทําให้ลดความเกร็งต่อนักศึกษา และ
ทําให้ไม่เกิดความน่าเบ่ือในการเรียน สอนสนุก ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะทําให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนานในเร่ืองการเรียน ไม่เบ่ือหน่าย นักศึกษาอยากจะเรียน เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียน และสามารถ
เรียนได้ประสบผลสําเร็จในที่สุด วัฒนาพร ระงับสุข (2541:11) กล่าวว่าความสําคัญประการหน่ึงของการเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนจะต้องสนุกสนานในการเรียน เพราะต้องทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ พยายาม
หาคําตอบให้ไดคําถามต่างๆ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 การที่นักเรียนถูกกระตุ้นให้ทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็น แนวคิด ของคริส
ซิงสกา และแคมเบล (Kryszewska and Compbell, 1992 cited in Tudor, 1996: 13) และอัลทาล และ
ทรอมบ้ี (Alta and Trombly, 2001: 29) อ้างใน Durham E-Theses ที่กล่าวว่าในการเรียนด้วยวิธีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การที่นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันในการทํากิจกรรมต่างๆ ใน
ห้องจะช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง มีความเข้าใจในตนเอง และพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีย่ิงขึ้น เพราะมี
บรรยากาศในการเรียนเป็นตัวช่วยเสริม  

ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนของนักศึกษารายวิชา CMA 2006 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
(Computer for Communication) พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับดีทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาอย่างลึกซึ้งมีความสนใจและ
ต้ังใจเรียนศึกษาหาความรู้ในวิชาอยู่เสมอทําแบบฝึกหัดใบงานต่างๆ อย่างสม่ําเสมอมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนในวิชาดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียน รายวิชา CMA 2006 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
สื่อสาร (Computer for Communication)  

จากผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอนหลังการเรียน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารย์มีความต้ังใจ กระตือรือร้นในการสอน 
รองลงมาคือ อาจารย์มีความเมตตา ให้ความสนใจนักศึกษา คอยดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือด้านการเรียน ซึ่ง
ส่งผลให้นักศึกษามีความต้ังใจและกระตือรือล้นในการเรียน ชอบที่จะเรียน และมีความต้ังใจเพ่ิมมากขึ้นในการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1970: 69-80) ซึ่งกล่าว
ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งสําคัญที่กระตุ้นให้นักศึกษาทํางานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ครูเป็นเพียงผู้อํานวยการความสะดวก หรือให้คําปรึกษา  

จากผลการวิจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ อาจารย์ในใช้เอกสาร/ตํารา/อุปกรณ์และสื่อการ
สอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และอาจารย์มีกิจกรรมในช้ัน
เรียนที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ นําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วย
พัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ไขปัญหา และการต่อยอดความรู้Maslow (1970: 69-80) กล่าวไว้ว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผลสําเร็จจึงต้องคํานึงถึงบรรยากาศและสถานที่ รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์การ
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เรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของนักเรียนให้มีแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลด้านความรู้สึกของนักเรียน เช่น ความรู้สึกต่อ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่างๆ และสามารถดําเนินงานภายใต้ความยุ่งยาก
ทั้งหลายได้สําเร็จ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน (อรทัย มูลคํา, 
2546: 56) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือ และการแข่งขันทําให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น สนใจเรียนมากขึ้น นอกจากน้ี ผู้เรียนยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ทุกคน
มีหน้าที่ จึงทําให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนด้านบรรยากาศการเรียนรู้น้ัน เป็น
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา สนุกสนานเป็นกันเอง มีเสียงหัวเราะ ผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวในช้ันเรียน
ได้อย่างอิสระ ผู้สอนจะเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน มีความรัก ความเอ้ืออาทร พร้อมที่จะช่วยเหลือ ทําให้การ
ทํางานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเกิดสัมพันธภาพที่ดีย่ิงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  

2. ควรทําวิจัยศึกษาปัจจัยสําคัญของการเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาในรายวิชา RTM 

6401  การส่ือสารทางการตลาด และ 2) ศึกษาความรับผิดชอบของนักศึกษาต่องานที่ได้รับมอบหมายใน
รายวิชา RTM 6401 การส่ือสารทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและเคร่ืองมือวัดผลโดยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
บันทึกการสังเกตการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า การทํางานเป็น
กลุ่มทําให้มีความกระตือรือร้นและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้เกิดความต้องการร่วมทํากิจกรรมเน่ืองจากเป็นการ
เพ่ิมทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 การ
ทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความต้ังใจทํางานและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความร่วมมือในการทํางาน และมีทักษะ
กระบวนการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 และการทํางาน
เป็นกลุ่มทําให้มีความรับผิดชอบและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 

คําสําคัญ :  การพัฒนาทักษะ การทํางานเป็นทีม    
Abstract 

The purposes of this research were to 1) develop students’ skill set of team working 
in RTM 6401 marketing communication and 2) study student’s responsibility toward 
assignment in RTM 6401 marketing communication. The sample is 25 graduate students in 
the faculty of Business Administration, studying RTM 6401 marketing communication in the 
second semester of academic year 2556. Research tools are questionnaire and score-
recoded sheet for observation. Data analysis was conducted by a statistical computer 
program. 
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Results are found as follow:- Team working results in security and working skills (M = 4.48, 
SD = 0.87). Team working leads to job intention and working skills (M = 4.40, SD = 0.86). Team 
working leads to job participation and skills in working process (M = 4.40, SD = 0.86) and team 
working leads to responsibility and skillful process of teamwork (M = 4.44, SD = 0.87). 

Keywords:  Skill development, Team working 
 
บทนํา 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการจัด
การศึกษาโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความเช่ียวชาญในด้านวิชาชีพของผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติที่มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือศักยภาพของ
แต่ละคน แต่เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยัง
มีทักษะพื้นฐานอันเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมี
การจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 
และคณะ, 2554: 9) 
 สิ่งสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งระบุในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการ ดังน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็นทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และการอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 จากแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพข้างต้น สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวิจัยในช้ัน
เรียน โดยเริ่มจากการประเมินผู้เรียนในด้านพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา ดังน้ัน  ผู้วิจัยซึ่งได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา RTM 6401 การส่ือสารทาง
การตลาด ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน
ครั้งน้ี เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ RTM 6401 สื่อสารทาง
การตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
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 สืบเน่ืองจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งที่ให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม โดยร่วมกันคิด
วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ในช้ันเรียนน้ัน  แต่จะมีนักศึกษาส่วนหน่ึงขาดทักษะในการทํางานเป็นทีม ขาดความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงนักศึกษาไม่ได้รับการฝึกทักษะและนิสัยที่ดีในการทํางาน ด้วย
สาเหตุน้ีจึงทําให้มีนักศึกษาส่วนหน่ึงไม่ได้รับการฝึกทักษะ เน่ืองจากนักศึกษาแต่ละคนมีพ้ืนฐานการเรียนที่ไม่
เหมือนกัน ผู้สอนจึงจัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนโดยให้นักศึกษา จัดทําโครงการร่วมกัน ซึ่งโครงการที่
นักศึกษาร่วมกันจัดทําน้ีเป็น โครงการการจัดทําแผนกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด ซึ่งเป็นการบูรณาการ
โครงการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาด ทั้งน้ีนักศึกษาจะได้มีส่วน
ร่วมในทํางานเป็นทีมและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการทํางาน
ร่วมกันของนักศึกษาในด้านวิชาชีพ มีภาวะผู้นําและการแก้ปัญหา สําหรับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทํางานเป็นทีมในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
ช้ันปีที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาและคณะต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ดังต่อไปน้ี  
การทํางานเป็นทีม 
 ในการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือให้องค์กรหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
น้ัน ทีมงานมีส่วนสําคัญอย่างย่ิง การทํางานเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยระยะเวลาและการพัฒนา
อย่างมีขั้นตอน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้น ดังน้ี 1) ระยะปรับตัว 2) ระยะประลองกําลัง 3) ระยะทดลอง 
4) ระยะแสดงผลงาน และ 5) ระยะสมบูรณ์ 
แนวความคิดและทักษะในการสร้างทีม  

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลในหน่วยงานดังน้ันการเตรียมบุคคล จึง
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความพร้อมในการสร้างทีม ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะและแสดงออกถึง
ความสามารถของทีม  

1. ความรู้ทักษะในการสร้างทีม (The Knowledge and skills of the team building)  
1.1 ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการสร้างทีม ทําให้เกิดความเช่ือมั่นและเข้าใจถึงกระบวนการสร้างทีมมาก

ขึ้น 1.2 
1.2 ความรู้เก่ียวกับการเจริญเติบโต เพ่ือเตรียมการและการวางแผนการสร้างทีมได้ดีขึ้น  
1.3 การอธิบายหรือสรุปสั้นๆ ในการสร้างทีมได้ด้วยการพูดคุยหรืออธิบายจุดที่สําคัญทําให้แก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นได้  
1.4 ประสบการณ์ที่มีความหมาย ในการช่วยเหลือกลุ่มเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  
1.5 ทักษะการป้อนข้อมูลย้อนกลับ ช่วยทําให้การเสนอข้อมูลต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมา  
1.6 การยอมรับสภาพของบุคคล ช่วยทําให้การสร้างทีมสําเร็จ เป็นการยอมรับซึ่งกันและกัน 
1.7 การให้ความช่วยเหลือ ทําให้เกิดทักษะการทํางานเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพมากข้ึน  
1.8 การเปิดเผย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องมีการเผชิญหน้ากันระหว่างกันในสมาชิก

ทีมงาน เพ่ือเป็นการพัฒนากลุ่มให้มีคุณภาพมากข้ึน  
2 การแสดงออกถึงความสามารถของทีม (The Approach of the Competent team building) 

ลักษณะของทีมจะดูได้จาก  
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2.1 การยอมรับของหน่วยงาน  
2.2 การยืดหยุ่นและการยอมรับอย่างเปิดเผย  
2.3 การมีเป้าหมายชัดเจน  
2.4 การมีเหตุผล ความเป็นจริง และยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอก  
2.5 การได้รับอนุญาตให้ทํางาน ในการทํางานของผู้ผูกพันมาจากความเข้าใจ สมาชิกยินดีทําด้วย

ความเต็มใจ  
2.6 การมองเห็นความสําคัญของงานประจําวัน มีการตรวจสอบ การแบ่งงานและการตัดสินใจ  
2.7 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มอ่ืน  
2.8 การทบทวนความสามารถของกลุ่มด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ยอมรับเมื่อทําผิด เป็นต้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาด 
 2. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบของนักศึกษาต่องานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา RTM 6401 การ
สื่อสารทางการตลาด 
 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 25 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 - แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินการทํางานเป็นทีมที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย 
 - แบบบันทึกการสังเกตการทํางานที่พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 25 คน 
 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินการทํางานเป็นทีม การ
บันทึกการสังเกต และกระบวนการทํางานของนักศึกษาโดยใช้ค่าสถิติพรรณนาพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 1 การแจงแจกความถ่ีและร้อยละความเห็นของกลุ่มประชากรที่มีต่อการทํางานเป็นกลุ่ม (N = 25) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อการทํางานเป็นกลุ่ม พบว่า รูปแบบการทํางานที่
ประชากรส่วนใหญ่ชอบ คือ การทํางานกลุ่ม จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือการทํางาน
รายบุคคล จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และไม่ชอบทํางานกลุ่มอีก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เหตุผลที่กลุ่ม
ประชากรชอบทํางานกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่ชอบเพราะสามารถระดมความคิดเห็นได้หลากหลาย จํานวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ สามารถช่วยกันจัดหาอุปกรณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการทํางานร่วมกัน 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 เมื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่กลุ่มประชากรไม่ชอบทํางานกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าเพ่ือนในกลุ่มไม่ให้
ความร่วมมือและไม่ร่วมทํางานตามเวลานัดหมาย จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ เพ่ือนใน
กลุ่มเกียจคร้านและเห็นแก่ตัว จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ช่วยงานเพ่ือน 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 นอกจากน้ีมีเหตุผลอ่ืนๆ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ดังผลในตารางที่ 1  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของการประเมินคุณภาพการทํางานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยพบว่า การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความกระตือรือร้นและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็น
ทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้เกิดความ
ต้องการร่วมทํากิจกรรมเน่ืองจากเป็นการเพ่ิมทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความต้ังใจทํางานและมีทักษะกระบวนการ

ความคิดเหน็ในการทาํงานกลุ่ม จํานวน ร้อยละ 
ความคิดเหน็ต่อรูปแบบในการทํางาน 
 ชอบทํางานกลุ่ม 
 ไม่ชอบทํางานกลุ่ม 
 ชอบทํางานคู่ 
 ชอบทํางานรายงานบุคคล 
                                      รวม 

 
22 
1 
- 
2 
25 

 
88 
4 
- 
8 

100 
เหตุผลในการทํางานกลุ่ม 
สามารถระดมความคิดเห็นได้หลากหลาย 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถช่วยกันจัดหาอุปกรณ์หรือปัจจัยต่างที่ใช้ในการทาํงาน 
อ่ืนๆ 

รวม 

 
14 
5 
6 
- 

25 

 
56 
20 
24 
- 

100 
เหตุผลที่ไม่ชอบทํางานกลุ่ม 
เพ่ือนในกลุ่มเกียจคร้านและเห็นแก่ตัว 
เพ่ือนในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือและไม่ร่วมทํางานตามเวลานัดหมาย 
มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ช่วยงานเพ่ือน 
อ่ืนๆ 

รวม 

 
3 
17 
2 
3 
25 

 
12 
68 
8 
12 
100 
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ทํางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .86 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มี
ความร่วมมือในการทํางาน และมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .86 และการทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความรับผิดชอบและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 ดังที่แสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการทํางานเป็นทีม 

 ในส่วนของผลการวิเคราะห์การสังเกตการทํางานกลุ่มจากแบบบันทึกการทํางานกลุ่ม โดยวิธีการให้
คะแนนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา RTM 6401 การสื่อสารทางการตลาด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
รับผิดชอบในการทํางานมากท่ีสุดรองลงมาคือมีความกระตือรือล้นในการทํางาน และลําดับสุดท้ายคือการให้
ความร่วมมือ จากการสังเกตการณ์ขณะที่อาจารย์ผู้สอนได้ทําการบันทึกภาพของการทํางานกลุ่มของนักศึกษา 
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการวิจัย พบว่านักศึกษามีความกระตือรื้อในการทํางานเป็นทีมมากขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน 
 ในการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจกับ
วิธีการเรียนแบบร่วมมือและการทํางานเป็นทีม  ซึ่งมีกิจกรรมที่สนุกมากกว่าการเรียนรู้แบบเดิมตามหนังสือ 
หากไม่เข้าใจเน้ือหาตรงไหนก็สามารถสอบถามจากเพ่ือนผู้รู้ และได้คําตอบที่เข้าใจง่าย นอกจากน้ียังมีการ
ทดสอบท้ายคาบเรียน ถ้าไม่ต้ังใจเรียนก็จะทําให้คะแนนของกลุ่มไม่ดี การเรียนแบบน้ียังช่วยให้การทํางาน
ต่างๆเป็นไปอย่างมีระบบ คือมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนมากข้ึนทําให้งานในกลุ่มสําเร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด และเป็นการฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดี      
 แต่ถึงอย่างไร นักศึกษาบางคนยังคงชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม เพราะคิดว่าการเรียนแบบ
ร่วมมือน้ันใช้เวลามาก ส่วนการเรียนแบบเดิมน้ันอาจารย์จะคอยอธิบายประเด็นสําคัญๆ ทําให้ได้รับเน้ือหา
ครบถ้วนและถูกต้องกว่า 
 
 

การประเมินคณุภาพการทํางานเป็นทีม 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
- การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความกระตือรือร้นและมี
ทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม   

4.48 0.87 

- การทํางานเป็นกลุ่มทําให้เกิดความต้องการร่วมทํา
กิจกรรมเน่ืองจากเป็นการเพ่ิมทักษะกระบวนการ
ทํางานเป็นทีม  

4.44 
 

0.87 
 

- การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความต้ังใจทํางานและมี
ทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม 

4.40 0.86 

- การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความร่วมมือในการทํางาน 
และมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม 

4.40 0.86 

- การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความรับผิดชอบและมี
ทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม 

4.44 0.87 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากแบบสอบถามความคิดเห็นในการทํางานกลุ่ม จากกลุ่มประชากรจํานวนทั้งหมด 25 คน พบว่า 
รูปแบบการทํางานที่ประชากรส่วนใหญ่ชอบ คือ การทํางานกลุ่ม จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมา
คือการทํางานรายบุคคล จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และไม่ชอบทํางานกลุ่มอีก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
เหตุผลที่กลุ่มประชากรชอบทํางานกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่ชอบเพราะสามารถระดมความคิดเห็นได้หลากหลาย 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ สามารถช่วยกันจัดหาอุปกรณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการ
ทํางานร่วมกัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 เมื่อวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่กลุ่มประชากรไม่ชอบทํางานกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าเพ่ือนในกลุ่ม
ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ร่วมทํางานตามเวลานัดหมาย จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ เพ่ือน
ในกลุ่มเกียจคร้านและเห็นแก่ตัว จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ช่วยงาน
เพ่ือน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8 นอกจากน้ียังมีเหตุผลอ่ืนๆ อีกจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
 2. เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของการประเมินคุณภาพการทํางานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความกระตือรือร้นและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้เกิดความต้องการ
ร่วมทํากิจกรรมเน่ืองจากเป็นการเพิ่มทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความต้ังใจทํางานและมีทักษะกระบวนการทํางาน
เป็นทีมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 การทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความ
ร่วมมือในการทํางาน และมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86 และการทํางานเป็นกลุ่มทําให้มีความรับผิดชอบและมีทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 
 3. จากแบบบันทึกการทํางานกลุ่ม โดยวิธีการให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา RTM 6401 
การสื่อสารทางการตลาด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือมี
ความกระตือรือล้นในการทํางาน และลําดับสุดท้ายคือการให้ความร่วมมือ นอกจากน้ี จากการสังเกตจาก
ภาพถ่ายที่อาจารย์ผู้สอนได้ทําการบันทึกในขณะที่นักศึกษาทํางานกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนที่จะทํา
การวิจัยและขณะทําการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความกระตือรื้อในการทํางานเป็นทีมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
การให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอนและผลการวิจัยจากแบบบันทึกการทํางานกลุ่มสามารถตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยในข้อ 1. คือ เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม ของนักศึกษาในรายวิชา RTM 6401 การส่ือสารการ 
ตลาดได้ 
 4. จากการสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ พบว่านักศึกษาพอใจกับวิธีการเรียน
แบบร่วมมือ และการทํางานเป็นทีมซึ่งมีกิจกรรมที่สนุกมากกว่าการเรียนแบบเดิมตามหนังสือ หากไม่เข้าใจ
เน้ือหาตรงไหนก็สามารถสอบถามจากเพ่ือนผู้รู้ และได้คําตอบที่เข้าใจง่าย นอกจากน้ียังมีการทดสอบท้ายคาบ
เรียน ถ้าไม่ต้ังใจเรียนก็จะทําให้คะแนนของกลุ่มไม่ดี การเรียนแบบน้ียังช่วยให้การทํางานต่างๆเป็นไปอย่างมี
ระบบ คือ มีการมอบหมายงานที่ชัดเจนมากขึ้นและนักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายมากข้ึน    
ทําให้งานในกลุ่มสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และเป็นการสอนที่ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 2. คือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายในรายวิชา 
RTM 6401 การสื่อสารการตลาดได้ 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนสามารถค้นหาวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะการทํางานเป็นทีมวิธี
อ่ืนๆได้อีก เช่นการสอนแบบบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม การใช้ทีมห้องหรือการสัมมนา เป็นต้น  
 2. อาจารย์ผู้สอนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา และให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการ
ทํางานเป็นทีม หรือการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ผู้วิจัยอาจทําการวิจัยผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนางานเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิคการสอน นวัตกรรมหรือ
วิธีการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายบุคคลด้วย เช่น การเรียนแบบคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาเป็น
รายบุคคลเพ่ือฝึกการคิด และการเรียนที่เน้นการนําเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ีศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเปรียบเทียบ 3 กลุ่มประเภทตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, 
ประสบการณ์การทํางาน และ ตําแหน่งและหน้าที่การงาน  ในกระบวนการวิจัยน้ัน เครื่องมือแบบสอบถามถูก
ประยุกต์ใช้มาจากการดัดแปลงแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย ของสุพรรณี กุลภา (2547) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรีมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ 3.75 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ 0.49 
นอกจากน้ียังพบว่าอาจารย์มีการรับรู้ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
และบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี มีการรับรู้ของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้อย
กว่าบุคลากรที่ประสบการณ์ทํางานมากกว่า 20 ปี 

คําสําคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ การรับรู้ สถาบันการศึกษา และ มหาวิทยาลัย  
 
ABSTRACT 
 This paper is to study learning organization of university as perceived by personal in 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi by comparison people in 3 different 
categories; personal background, work experience and work position. In methodology, the 
questionnaire tool is applied from the study of learning organization of school under the 
jurisdiction of Loei Educational Service Areas Office by Supanee Kulapa. As a result, the 
personal in King Mongkut’s University of Technology Thonburi has the average of the 
perception of learning organization at 3.78 score average and 0.49 standard deviations. In 
addition, the lecture has less the perception of learning organization than the administrators 
and the staffs with more than 20 years work experience has less the perception of learning 
organization than the staffs with more than 20 years work experience.    

Keyword: Learning Organization; Perception; Academic Institution and University.  
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บทนํา  
 จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็วและทันสมัย อีกทั้งด้านสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันกําลังเป็นไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ ส่งผลกระทบให้ทุกองค์กรจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดและพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีนับเป็นความท้าทายต่อองค์กร ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและข้อจํากัดต่อการดําเนินงานของ
องค์กร และมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสามารถในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ ๆ จึงอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการเรียนรู้ของ
บุคลากรในองค์กร หากบุคลากรขององค์กรใดมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่าย่อมนําองค์กรไปสู่ความสามารถในการ
เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้ดีเท่าน้ัน (พสุ เดชะรินทร์, 2541)  
 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยก็นับเป็นองค์กรการศึกษาที่มีหน้าที่บริการอย่าง
หน่ึง ที่มีบุคลากรในการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในแง่ขององค์กรที่จะต้องมีการจัดการศึกษาในด้าน
การสร้างความเป็นเลิศในด้านทักษะความรู้ด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ในแง่ของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ดังน้ันจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ทางการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศชาติอย่างย่ิง 
 จากข้อมูลที่กล่าวอ้างมาในเบ้ืองต้น ในฐานะผู้วิจัยเป็นบุคลากรคนหน่ึงในองค์กรการศึกษา (นักศึกษา
ปริญญาเอก คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ) จึงทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญและสนใจศึกษาเก่ียวกับความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของเซงเก้ 
(Senge,1999) ว่าอยู่ระดับใดและมีความแตกต่างหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบตามประสบการณ์ทํางานและ
ตําแหน่งหน้าที่ ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ในการพิจารณากําหนดนโยบายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางและรูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับองค์กรและระดับชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรโดยทําการเปรียบเทียบตัวแปร
ประสบการณ์ทํางาน และตัวแปรตําแหน่งงาน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศึกษาปัจจัยเปรียบ
ของการรับรู้ของบุคลากรสําหรับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามประสบการณ์ทํางาน 
และตําแหน่งงาน โดย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ถูกกําหนดดังต่อไปน้ี   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน
ปีการศึกษา 2554 จํานวน 1,053 คน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในปีการศึกษา 2554 กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) อ้าง
ถึงในประยูร อาษานาม 2543 : หน้า 167) ได้จํานวน 280 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอิสระ 
 
 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยน้ี จะถูกดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย ของสพุรรณี กุลภา (2547)  เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 
ชุดประกอบด้วย 2 ตอน คือ แบบสอบถามสถานภาพผู้ตอบ และ แบบสอบถามความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย  
  ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี จํานวน 280 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75 ช่วงอายุตํ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 43  
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 67 แต่มีสัดส่วนระหว่างตําแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 54 และ
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 46 ที่ใกล้เคียงกัน 
      จากการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า 

1.1  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.78 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  

1.2  เมื่อพิจารณาการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในแต่ละด้าน พบว่า บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามคุณสมบัติเฉพาะตัว
รายบุคคล ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนการคิด และ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มี
คะแนนเฉล่ียของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก แต่ในด้านการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามคุณสมบัติร่วมกันของกลุ่มทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่
มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าตามความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวรายบุคคล พบว่าด้านการ
สร้างวิสัยร่วมกัน มีคะแนนเฉล่ียของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับมาก ขณะที่ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีคะแนนเฉล่ียของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 

1.3  เมื่อพิจารณาการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในรายข้อของแบบสอบถาม พบว่า ราย
ข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียมากสุดได้แก่ ท่านมุ่งปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  และ ท่าน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร Internet ของด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยได้
คะแนนเฉล่ีย 4.34 และ 4.33 ตามลําดับ รายข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยสุดได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ท่านปฏิบัติงาน
มักนําความรู้ได้อบรมมาด้วยกันมาทดลองปรับปรุงระบบการทํางานให้ดีขึ้น ในมหาวิทยาลัยที่ท่านปฏิบัติงานมี
การจัดระบบบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน  และ ผู้บริหารและคณะบุคลากรมี
การทํางานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและแก้ปัญหาร่วมกัน  ของด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยได้
คะแนนเฉล่ีย  3.10, 3.11 และ 3.11 ตามลําดับ 

1.4  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรีจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่ง
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การเรียนรู้สูงกว่า กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีประสบการณ์การทํางาน
มากกว่า 20 ปี โดยกลุ่มบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปีมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุม่บุคลากร
ที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการมีแบบแผนความคิด คะแนนเฉลี่ยของ
ของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี และ 
กลุ่มบุคลากรทีม่ีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนเฉล่ียของด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ระหว่างกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มน้ี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู ้และด้านการมีแบบแผนความคิด ระหว่างกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มน้ี ไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

1.5  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจําแนกตามตําแหน่ง พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า มีคะแนนเฉล่ียของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงกว่า กลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม กลุ่มเจ้าหน้าที่มีความโดดเด่นเหนือกว่ากลุ่มอาจารย์ ทั้งสองด้านที่กล่าวถึง กลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีคะแนนเฉลี่ยของระดับการรับรู้ที่ระดับมาก ขณะที่กลุ่มอาจารย์มีคะแนนเฉล่ียของระดับการรับรู้ที่
เพียงระดับปานกลาง โดยด้านของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงตามคุณสมบัติเฉพาะตัว
รายบุคคล ได้แก่ ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบแผนความคิด และ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ แต่คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มใน 3 ด้านน้ีไม่แตกต่างกัน
มาก  คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีเพียงด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมเท่าน้ัน ระหว่างกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มน้ี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

2. อภิปรายผลการวิจัย 
2.1  ผลการวิจัยเรื่องความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม
คุณสมบัติเฉพาะตัวรายบุคคลของบุคลากรอยู่ระดับมาก แต่การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตาม
คุณสมบัติร่วมกันของกลุ่มทํางานของบุคลากรอยู่ระดับปานกลาง โดยเฉพาะคะแนนเฉล่ียรายข้อคําถาม 3 ข้อ
คําถามได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ท่านปฏิบัติงานมักนําความรู้ได้อบรมมาด้วยกันมาทดลองปรับปรุงระบบการ
ทํางานให้ดีขึ้น ในมหาวิทยาลัยที่ท่านปฏิบัติงานมีการจัดระบบบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาร่วมกัน  และ ผู้บริหารและคณะบุคลากรมีการทํางานแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและ
แก้ปัญหาร่วมกัน  ที่มีคะแนนตํ่าสุด การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีจึงควรเน้นไปด้านเรียนรู้ตามคุณสมบัติร่วมกันของกลุ่มทํางานของบุคลากร 

2.2  เมื่อนําผลการวิจัยเร่ืองความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเปรียบเทียบกับ ผลการวิจัยของความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย ของ สุพรรณี กุลภา (2547)  พบว่า
คะแนนเฉล่ียการรับรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (3.78) ตํ่ากว่า คะแนนเฉล่ีย
การรับรู้ของของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย แต่พบว่าทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย มีคะแนนเฉล่ียการรับรู้
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ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ และ ด้านการมีแบบแผนความคิด สูงกว่า 4.00  แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เลย คือคะแนนเฉลี่ยด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ ด้านการคิดเป็นระบบ ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.4 กับ 3.55 แต่ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลย มีคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.96 – 4.00 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่าทั้ง 2 
งานวิจัยให้ผลแตกต่างกัน งานวิจัยของสุพรรณี กุลภา (2547)  ให้ผลวิจัยว่า ข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลยที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี ให้คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สูงกว่า ในขณะที่งานวิจัยน้ี บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มี
ประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี ให้คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงกว่า 

2.3  ผลการวิจัยเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การ
ทํางานมากกว่า 20 ปี ให้คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตํ่ากว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
การทํางานน้อยกว่า 20 ปี ผลวิจัยน้ีอาจเป็นผลมาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี ยัง
ยึดติดรูปแบบทํางานแบบราชการ แม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะออกนอกระบบราชการ 
แต่ในขณะบุคลากรที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยกว่า 20 ปี เริ่มทํางานเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีจะออกนอกระบบราชการ หรือ มีการปรับตัวได้ดีกว่าในการออกนอกระบบราชการ ที่มีการ
ประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีระบบ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีออกนอกระบบราชการและ
เปลี่ยนช่ือเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2541 จึงมีความโดดเด่นของการรับรู้
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเหนือกว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 20 ปี 
เกือบทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเท่าน้ัน ระหว่างกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่มน้ี มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจาก ตําแหน่งหน้าที่อาจารย์ มีส่วนรับผิดชอบทํางานร่วมกันเป็นทีม
น้อยกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ โดยจะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มอาจารย์ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่เพียง
ระดับปานกลาง แต่คะแนนเฉล่ียของกลุ่มอาจารย์ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ระดับมาก อย่างไรก็ตาม ถ้า
ระดับคะแนนคะแนนเฉลี่ยด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของอาจารย์อยู่ระดับไม่สูงมาก อาจมีผลสําหรับ
การบูรณาการทางความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ซึ่งอาจส่งผลถึงคะแนนของเกณฑ์การประเมินของ
มหาวิทยาลัยได้  
 
สรุปผลการวิจัย  

1. แม้คะแนนเฉลี่ยของรายข้อ ของการแลกเปล่ียนความรู้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม การ
แนะนําการปรึกษา จะอยู่ระดับสูง แต่พบว่า รายข้อในภาคปฏิบัติ การตัดสินใจร่วมกัน การวิเคราะห์ปัญหา
และหาวิธีทํางานร่วมกัน และการทํางานร่วมกัน ในการแก้ปัญหา มีคะแนนเฉล่ียอยู่เพียงระดับปานกลาง 
ดังน้ันถ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องการพัฒนาการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึง
ควรมุ่งเน้นที่ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในภาคปฏิบัติ 

2. ในการศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามการรับรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรดังต่อไปน้ี เช่น ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความผูกพันต่อ
องค์กร เป็นต้น  

3.  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง  ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ ศึกษา 1) สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผลลัพธ์การจัดการศึกษา 2) รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในการจัด
การศึกษา 3) การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร 
การดําเนินการและเอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า 
การประชุมกลุ่ม(Focus Group) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และนักวิชาการ 
ตลอดจนการใช้เทคนิค Delphi กับนักวิชาการ และผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษา จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวม 86 ราย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 33 ราย ทําการศึกษาใน 3 ขั้นตอนคือ สภาพทั่วไป รูปแบบการ
สร้างความรับผิดชอบ  และการพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัย
นํามาทําการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า  1) สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษายังไม่ได้มีการ
ประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษาด้วยวิธีการท่ีชัดเจน 2) รูปแบบการสร้างความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา พบว่ารูปแบบที่สําคัญต้องกําหนดผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่วัดได้ ควบคู่กับ
การกําหนดผู้รับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จัดการศึกษาทุกผลลัพธ์ที่กําหนดด้วยสถานศึกษา หรือชุมชน ที่เกิดผล
กระทบกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น 3) การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 
กลุ่ม คือความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารการศึกษา ความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการสถานศึกษา  
ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารสถานศึกษา และความรับผิดชอบในระดับผู้สอนตามช้ันปี   

คําสําคญั: ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การจัดการศึกษา สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
Abstract  
   This research paper is designed to:  1) study present context of educational 
responsibility for results based development of  basic schools 2)  study model of 
educational responsibility for results based development of basic  schools  3)  create 
educational responsibility indicators for results based development of  basic schools.  This is 
a qualitative research project conducted by the researcher through document analysis, work 
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implementation, Self Assessment Report; in-depth interviews with community leaders, 
parents, alumni; focus group technique with educational administrators, school directors; 
scholars and academics by using Delphi technique. There were 86 samplings, 33 out of this 
number were the key performances that provided main data.  The 3 steps to the research 
methodology are categorized into; study present context, study model of educational 
responsibility and create indicators for educational responsibility. The data collected and 
used by the researcher were subsequently brought for investigator triangulation. Then, the 
research study, has found that  1) there is not any clear assessment for the result based 
development 2)  educational responsibility model must have results and responsible 
persons that effect to  life-being of people  in society and  their quality of life   3)  
educational responsibility indicators  for results based development of basic schools,  which 
consist of 4 responsible groups are educational administrator, school administrative 
committee, school director, and teachers. 

Keyword: educational responsibility, results based development, basic school  
 

บทนํา 
 ปัญหาคุณภาพการศึกษา เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมานาน ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการ
ปฏิรูปมากว่า 10 ปี ต้ังแต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542 คนจํานวนไม่น้อยเช่ือว่าความล้มเหลวในการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากความขาดแคลนทรัพยากร แต่ความเช่ือน้ีไม่ถูกต้อง เพราะในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 เท่า จนปัจจุบันสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่อจี
ดีพี และต่องบประมาณรวมของไทยอยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 20 ตามลําดับ ซึ่งไม่ตํ่ากว่าประเทศอ่ืนๆใน
ภูมิภาคเดียวกันแล้ว (อัมมาร  สยามวารา, 2555) ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของครูโรงเรียนรัฐบาลก็เพ่ิมจาก
ประมาณ 1.5 หมื่นบาทในปี พ.ศ. 2544 มาเป็น ประมาณ 2.4 หมื่นบาทในปี พ.ศ. 2553 (การสํารวจภาวะ
แรงงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) นอกจากน้ีนักเรียนไทยยังใช้เวลาเรียนในห้องเรียนมากกว่า
นักเรียนประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเดียวกัน แต่ผลการเรียนของนักเรียนโดยรวมกลับตกตํ่า ไม่ว่าจะวัดจากข้อสอบ
มาตรฐานในประเทศ เช่น O-NET หรือ ระหว่างประเทศ เช่น PISA, TIMSS มีแนวโน้มลดลง และตํ่ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน ยกเว้นอินโดนีเซีย (อัมมาร สยามวารา, 2555) 
 ปัญหาคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาที่สําคัญ แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยเกิดปัญหาที่ผลการ
สอบ PISA , TIMSS  ในปี ค.ศ. 2006 ตกตํ่ากว่าในปี ค.ศ. 2003 และคะแนนตํ่ากว่าหลายประเทศ รวมทั้ง
รายงานของ PHI Delta Kappan ประเมินว่านักเรียนอเมริกันทําคะแนนได้ตํ่าที่สุดในโจทย์แก้ปัญหา 
(Bellanca & Brandt, 2010; Dejarnette,2012) นักเรียนไม่มีความพร้อมและศักยภาพมากเพียงพอที่จะไป
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ นักการศึกษาอเมริกาจึงได้ผลักดันให้เกิดการออก
กฏหมายในการพัฒนาเพ่ือลดช่องว่างทางการศึกษาดังกล่าว 
 การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่สําคัญก็คือ ต้องมีกลไกในการสร้างความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน(อัมมาร  สยามวารา, 2555) ผ่านการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ที่ให้ความสําคัญกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน   ที่องค์การจะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการปฏิบีติงานที่
ชัดเจน โดยมีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน(ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2543) ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาการ
แก้ปัญหาดังกล่าว   โดยศึกษาในส่วนของความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในการจัด
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การศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งในระดับสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการลดปัญหาคุณภาพทางการศึกษาที่ย่ังยืนตามบริบทของการศึกษาไทยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือ ศึกษา 
1. สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลพัธ์ในการจัดการศึกษา ของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทําการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสารการดําเนินการและ
เอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า การประชุมกลุ่ม
(Focus Group) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และนักวิชาการ ตลอดจนการใช้
เทคนิค Delphi กับนักวิชาการ และผู้บริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษา จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 86 ราย 
เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 33 ราย โดยศึกษาใน 3 ขั้นตอนคือ สภาพทั่วไป รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบ 
และการพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  

การศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ผู้วิจัยทําการศึกษาโดย
วิธีการ วิเคราะห์เอกสารในการดําเนินการจัดการศึกษา เช่นคู่มือครู คู่มือนักเรียน และเอกสารการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 6 โรงเรียน ในจังหวัดทางภาคกลาง โดยเป็น
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามแล้ว 

การศึกษารูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในการจัดการศึกษา 
ผู้วิจัยทําการศึกษา เป็นสองขั้นตอนย่อย โดยข้ันตอนแรก ทําการศึกษาความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาท่ี
สังคมชุมชนคาดหวัง   วิธีการศึกษาในขั้นตอนน้ีคือ การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์
เก่า มีผู้ให้ข้อมูลหลักรวม 15 ราย   ขั้นตอนที่สอง ได้นําเอาความคาดหวังที่ชุมชนสังคมคาดหวัง มาสร้าง
รูปแบบความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ด้วยการประชุมกลุ่ม (Focus Group) กับผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา และนักวิชาการ รวม 8 คน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้วิจัยทําการศึกษา โดยการใช้เทคนิค Delphi กับนักวิชาการ และผู้บริหารหลักสูตร
การบริหารการศึกษา จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 18 ราย 

ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยนํามาตรวจสอบแบบสามเส้า 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยมีดังน้ี   
1. ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ในแต่ละโรงเรียนที่ทําการศึกษา มี

การระบุเป้าหมายในการจัดการศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลผลิตที่ได้จากการศึกษา 
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มีการทดสอบผลการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด แต่ยังไม่ได้มีการกําหนด ผลลัพธ์การจัด
การศึกษา วิธีการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษาด้วยวิธีการที่ชัดเจน  

2. ผลการศึกษารูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผลการศึกษาความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่สังคมชุมชนคาดหวัง   พบว่า สังคมมีความ

คาดหวังให้นักเรียน บุตรหลานที่เข้าสู่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถอ่านออก เขียนได้  คิดเลข คํานวณได้ ที่
เป็นพ้ืนฐานให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในอนาคตได้ ถ้ามีโอกาสในภายหลัง หากนักเรียนยังไม่สามารถอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขยังไม่ได้ โรงเรียนควรมีการแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงให้นักเรียนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ ก่อนให้สําเร็จการศึกษา ออกจากโรงเรียนไปทั้งๆที่ยังไม่มีความรู้ 

ผลการศึกษากับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน เพ่ือตอบความคาดหวังของชุมชน ใน
การประชุมกลุ่มได้ข้อสรุปว่า  ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันที่โรงเรียนรับผิดชอบต้องสามารถ อ่าน เขียน และคํานวณได้ ซึ่งเป็น
ผลลัพท์ที่สําคัญที่กระทบความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบัน และมีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตในอนาคตด้วย  

รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่สําคัญคือ  
     1) โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต้องกําหนด ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาหลักคือ ความสามารถ

ในการอ่าน เขียน คํานวณ และความสามารถในการดํารงชีวิตที่เป็นเรื่องคุณลักษณะของคนไทย ในแต่ละระดับ 
ที่วัดได้อย่างชัดเจน  

     2) กําหนดผู้รับผิดชอบในผลลัพธ์ต่างๆท่ีกําหนด ในทุกระดับช้ันเรียน และระดับการบังคับบัญชา 
     3) ระบุวิธีการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกผลลัพธ์ หากผู้เรียนยังไม่บรรลุตามระดับ

ความสามารถที่สถานศึกษา หรือชุมชนกําหนด เช่น การสอนเพ่ิมเติมโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นต้น  
     4) มีมาตรการลงโทษ หากดําเนินการถึงที่สุดแล้วยังไม่บรรลุผลที่กําหนด เน่ืองจากความสามารถ

ดังกล่าวน้ันเกิดผลกระทบกับความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก เป็นการเสียโอกาสในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่สูงขึ้น และเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในภาพรวม 

3. ผลการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า การสร้างตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ในการพัฒนาผลลัพธ์
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประเด็นที่สําคัญดังน้ี 

     1) ต้องสร้างตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ
ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารการศึกษา ความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการสถานศึกษา ความ
รับผิดชอบในระดับผู้บริหารสถานศึกษา และความรับผิดชอบในระดับผู้สอนตามช้ันปี 
      2) ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารการศึกษา เป็นกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือวัดจํานวน
สถานศึกษาในความรับผิดชอบ ที่ไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาได้ 
      3) ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในระดับคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือวัด
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เชิงนโยบาย การกํากับติดตามประเมินผล ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาได้ทุกผลลัพธ์ 
      4) ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาได้ ทุกช้ันปีในการ
จัดการเรียนการสอน 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  E 30  

     5) ตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในระดับผู้สอนตามช้ันปี เป็นกลุ่มตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาได้ในรายวิชา และ/หรือช้ันปีที่รับผิดชอบ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลผลิตที่ได้จากการศึกษา มีการ

ทดสอบผลการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด แต่การพัฒนาผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ยังไม่ได้มี
การกําหนด วิธีการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษาด้วยวิธีการท่ีชัดเจน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัมมาร  สยามวารา.(2555). ที่พบว่ายังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาที่สําคัญคือ 
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  

2. รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่พบว่าโรงเรียน
และเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องกําหนด ผลลัพธ์การจัดการศึกษาในแต่ละระดับที่วัดได้อย่างชัดเจน กําหนด
ผู้รับผิดชอบในผลลัพธ์ต่างๆที่กําหนด ระบุวิธีการรับผิดชอบในทุกผลลัพธ์ และหากผู้เรียนยังไม่บรรลุผลลัพธ์
ตามระดับที่กําหนด ต้องมีมาตรการลงโทษ น้ัน สอดคล้องกับ ทศพร  ศิริสัมพันธ์.(2543). ที่ระบุว่าการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ต้องให้ความสําคัญทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  โดยองค์การ
จะต้องมีการจัดระบบการตรวจวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

3. การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พบว่า 
ตัวช้ีวัดความรับผิดชอบ ต้องสร้างตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 
สมถวิล ชูทรัพย์.(2550). ที่พบว่าการพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผู้บริหารต้องครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
1. สภาพทั่วไปในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พบว่า ในแต่ละโรงเรียนที่ทําการศึกษายังไม่ได้มีการกําหนด ผลลัพธ์การจัดการศึกษา วิธีการประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษาด้วยวิธีการที่ชัดเจน  

2. รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ในการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียนต้องรับผิดชอบว่าผู้ที่สําเร็จการสึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถ อ่าน 
เขียน และคํานวณได้  รูปแบบการสร้างความรับผิดชอบประกอบด้วย  1) โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง
กําหนด ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่สําคัญ 2) กําหนดผู้รับผิดชอบในผลลัพธ์ต่างๆ ในทุกระดับช้ันเรียน       
3) ระบุวิธีการรับผิดชอบ หากผู้เรียนไม่บรรลุความสามารถตามระดับ ที่สถานศึกษาหรือชุมชนกําหนด          
4) มีมาตรการลงโทษหากดําเนินการถึงที่สุดแล้วยังไม่บรรลุผลที่กําหนด  

3. การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า ตัวช้ีวัดความรับผิดชอบ ควรประกอบด้วยผู้รับผิดชอบใน 4 กลุ่ม คือ 1) 
ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารการศึกษาเช่น เขตพื้นที่ประถมศึกษา 2) ความรับผิดชอบในระดับ
คณะกรรมการสถานศึกษา  3) ความรับผิดชอบในระดับผู้บริหารสถานศึกษา 4) ความรับผิดชอบในระดับ
ผู้สอนตามช้ันปี   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  มุ่งศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ 
ครู/อาจารย์ที่ทําหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน 400 คน โดยคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามชุดที่สมบูรณ์ ได้จํานวน 
365 ชุด และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนในฝัน จํานวน 400 คน โดย
คัดเลือกเฉพาะแบบสัมภาษณ์ชุดที่สมบูรณ์ ได้จํานวน 310 คน  เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย  ซึ่งได้
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .915 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณค่าสถิติ 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเบ้ืองต้นของข้อเสนอแนะนํามาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภท
ห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย  ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเคราะห์เน้ือหาด้วย
การจัดหมวดหมู่และจัดลําดับ แล้วนํามาเขียนแจกแจงเป็นความถ่ี ผลการวิจัยพบว่า1) สภาพการจัดการ
สารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย  บรรณารักษ์ครูผู้ดูแลห้องสมุดส่วนใหญ่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานและบริการ1-5 เครื่อง มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของแหล่ง
การเรียนรู้โดยเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในแหล่งการ
เรียนรู้ประเภทห้องสมุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้อินเทอร์เน็ตของห้องสมุดเพ่ือการศึกษา บรรณารักษ์ครูผู้ดูแล
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 
รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์และโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล มีการใช้โปรแกรมการจัดการระบบ
สารสนเทศของห้องสมุด โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม
ห้องสมุดทํางานด้านการยืมคืนรายการสารสนเทศ และนําเสนอข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ด้านปัญหา
พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและปัญหาด้านโปรแกรมห้องสมุดในการลงรายการไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร บรรณารักษ์ครูผู้ดูแลห้องสมุดส่วนใหญ่มีแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรโดย
มีการพัฒนาครูและนักเรียนเพ่ือการใช้บริการของห้องสมุดโดยภาพรวมพบว่าบรรณารักษ์ครูผู้ดูแลห้องสมุด
ส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ประเภทสิ่งพิมพ์ ด้านประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์และด้านประเภทเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  2)ด้านแนวทางการ
พัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย พบว่าแนวทางการพัฒนาการ
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จัดการสารสนเทศประเด็นที่ 1 ด้านแผนงานการจัดการสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด ประเด็นที่ 2 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นที่ 3 ด้านโปรแกรมการจัดการระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และประเด็นที่ 
4 ด้านปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศ 
 

คําสําคัญการจัดการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนในฝัน 
 

ABSTRACT 
This study was mixed method research which to study the guidelines of information 

management in lab school library in Thailand. The quantitative samplings of this research 
were 400 people of teachers and librarians and completed selection on 365 questionnaires. 
In-depth interview was used for qualitative method from 400 samplings of school directors 
and also completed selection on 310 questionnaires. The quantitative research tools of this 
study were the questionnaires for the guidelines of information management in the dream 
library in Thailand with .915 of reliability. The statistics for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. The qualitative research tool was in-depth interview for the 
guidelines of information management in lab school library in Thailand with content 
synthesis by categories with the frequency distribution. The research results are as follows: 
1) The status of information management in the dream library in Thailand, found that: 
librarians in one library had the computer for theirs work about 5 machines for learning 
resources management. Most computers connected to the Internet. Most of librarians is able 
to use computer application especially the library management system and also Microsoft 
Word and Internet Explorer for internet surfing and Microsoft Excel. Most of computer used 
for circular system and reading extension. There were problems of the lack of computers 
and the incomplete of cataloging. Most of them were planed for personal development and 
planed for library services promotion. On the overview, the used of information system 
management in the library were in the moderate on the printed matted, non-printed matter 
and electronic media. 2) The guidelines for information system management in the lab 
school on Thailand are as follows:  2.1) Every school had the plan of information 
management system for library and they action followed the plan. 2.2) Technology issue: 
they used computer for library data storage, library materials registration, circular system and 
library usage statistic. 2.3) The application of learning management: 2.4) The problem of 
management information system. 

 

Keywords:Information System Management, Library School, Schools in the Lab 
School Project 
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บทนํา 
โรงเรียนในฝันเป็นเป้าหมายของการจุดประกายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในมิติของการสร้าง

โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยที่จะนําไปสู่การขยายผลไปยังชุมชนทั่วประเทศใน
อนาคต การมุ่งมั่นดําเนินงานตามเจตนารมณ์และทิศทางแผนหลักของโครงการ “หน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนใน
ฝัน” ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม นอกจากจะต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ การกํากับติดตามและการประเมินผลที่
ชัดเจนแล้ว สิ่งที่สําคัญที่สุดประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบเพ่ือสร้างโอกาสและสานฝันให้เด็กและเยาวชนไทย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ปัจจุบันการดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันยังเป็น
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา โรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสร้างความ
เข้มแข็งด้านคุณภาพ การศึกษาโดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การเพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเช่ือมในการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จอันดับสอง การพัฒนาระบบ ICT ของต้นแบบ
โรงเรียนในฝันปรากฏชัดเจนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระต่างๆ ในห้องสมุดของ
โรงเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นความรู้ กิจกรรมด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพและการได้รับการช่วยเหลือจาก
สถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียงถูกจัดไว้เป็นอันดับที่สี่ ครูอาจารย์ ที่ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มต้นแบบโรงเรียนใน
ฝันและกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการประเมินจํานวน 394 โรงเรียน ได้รับการอบรมด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 15,828 คน ด้านการประยุกต์ใช้ ICT 17,284 คน และกลุ่มครู-อาจารย์ ที่สามารถใช้ ICT 
พัฒนางานได้ จํานวน 1,511 คน แต่ในด้านความช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังเน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการดําเนินงานและงบประมาณดําเนินการไม่เพียงพอ ด้าน
ผลผลิตหรือตัวผู้เรียนน้ันได้ พบว่า มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนา คือ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก มีมารยาท
สังคม และมีวินัยสําหรับความคิดเชิงวิเคราะห์น้ัน จําเป็นต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาต่อไป (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนในฝัน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทย พบว่ามีนโยบายหรือโครงการส่วนใหญ่ในการสนับสนุนเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานทางการศึกษาของโรงเรียนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน 
การผลิตสื่อการสอนและการจัดฐานข้อมูล/สืบค้นข้อมูล(ณัฐนนท์ ป้องวัน, 2550) และพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อระบบการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน 5 ด้าน คือ แหล่งเรียนรู้
ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้มากที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนน่ันคือห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่มีระดับการใช้น้อยที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ที่ เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษา หรือใช้อย่างเห็น
คุณค่าและปัญหาการขาดงบประมาณในการสร้าง จัดซื้อ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน (พิศิษฐ์ ทิพย์อักษร, 2551)  โดยพบว่าครูมีการบูรณาการการเรียนรู้แต่ไม่เน้นการใช้สื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมทุกแหล่ง เรียนรู้ ยังมี
คอมพิวเตอร์ชํารุดและไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยังขาด
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยียังขาดความต่อเน่ือง (ไกรสี ตุนา, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว 
(2552) ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิที่ตํ่าสุดในการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนตามโครงการ
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โรงเรียนในฝันของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด นราธิวาส คือ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ โดยขาดแคลนอาคารสถานที่และบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ขาดการวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาและครูผู้สอนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการวิจัยข้างต้นพบว่าการพัฒนาโรงเรียนในฝันให้สมบูรณ์น้ัน ปัจจัยที่สําคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยสนับสนุนให้
โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนในฝัน ได้แก่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเองซึ่งเรื่องน้ีได้มีกฎหมาย
การศึกษากําหนดให้รัฐสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชาติ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดแนวทางการจัดการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้ในมาตรา 25 ว่ารัฐต้องส่งเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่าง พอเพียงและมีประสิทธิภาพจากการสํารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ใน
ประเทศไทย พบว่ามีการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้อย่างมากมายทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังเป็นการเฉพาะแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ หอสมุด อุทยานประวัติศาสตร์หรือแม้แต่
สวนพฤษศาสตร์ เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในการดูแลของรัฐ เช่น แหล่งเรียนรู้สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และที่สังกัดกรมศิลปากร 
ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ/ประจําจังหวัด หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ ศูนย์ศึกษา แหล่งและ
อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น ที่สังกัดกรมการศาสนา ได้แก่ วัด และศาสนสถานทั่วประเทศ ส่วนแหล่งเรียนรู้
ที่ดําเนินการโดยเอกชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง แหล่งหัตถกรรมเคร่ืองถม ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ผ้าขิด ศูนย์สืบทอด
ศิลปะผ้าจก เป็นต้น (สมคิด ดวงจักร์ และฐานินี แจ่มจันทร์, 2552) สําหรับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน้ัน ได้แก่ 
ห้องสมุดประจําโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนดังกล่าวย่อมจะส่งเสริมศักยภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนในฝันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
โรงเรียนในฝันที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป นอกจากน้ี
โรงเรียนในฝันได้เน้นเร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นผลให้
เกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้มีคุณภาพอันจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน่ันเองซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ให้เป็นชุมชนเครือข่ายเดียวกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งปัจจุบันครูและนักเรียนโรงเรียนในฝันมีการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
เรียนการสอนมากขึ้น มีการจัดเก็บสารสนเทศแหล่งเรียนรู้อยู่บ้างแล้วด้วยระบบมือ (manual) และในระยะ 2-
3 ปีที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนในฝันอย่างเร่งด่วน
เพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างและเป็นการนําร่องเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง คณะผู้วิจัยจึงมี
ประเด็นที่จะศึกษาว่าโรงเรียนในฝันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสารสนเทศประเภท
ห้องสมุดอย่างไรบ้างและต้องการหาแนวทางของลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการสารสนเทศของแหล่ง
เรียนรู้ประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการใช้/การจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝนัของประเทศไทย  
2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย   

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง   
1.1ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู/อาจารย์ที่ให้บริการการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุด

โรงเรียนในฝันทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 2,626 คน สังกัดโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าร่วมโครงการหน่ึงอําเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝันของประเทศไทย (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)   

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
1.2.1 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ครู/อาจารย์ที่ให้บริการการจัดการสารสนเทศประเภท

ห้องสมุดโรงเรียนในฝัน จํานวน 400 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของTaro Yamane (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2547) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) ซึ่งใช้ครู/อาจารย์ที่ให้บริการการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝัน (1 
คน/1 โรงเรียน) โดยคิดเทียบตามสัดส่วน ประชากรจําแนกตามโรงเรียนในฝันของแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยใน
การแบ่งช้ันแล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)      

1.2.2 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth interview) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน จํานวน 400 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Taro Yamaneที่ระดับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Sampling) ซึ่งใช้ผู้บริหารของโรงเรียนในฝัน (1 คน/1 โรงเรียน) โดยคิดเทียบตามสัดส่วน
ประชากร จําแนกตามโรงเรียนในฝันของแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยในการแบ่งช้ันแล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling)   

2. ขั้นตอนการวิจัย   
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ           

2.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาแนวทางการ 
พัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 
1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2สภาพการณ์ของการใช้/การจัดการสารสนเทศประเภท 
ห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย และตอนที่ 3 การประสบปัญหาจากการใช้/การจัดการสารสนเทศ 

2.1.2การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดส่ง
แบบสอบถามพร้อมส่งซองจดหมายเพ่ือให้ครู/อาจารย์ที่ให้บริการการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุด
โรงเรียนในฝัน และผู้บริหารโรงเรียนในฝันส่งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลับมา และคัดเลือกเฉพาะชุดที่
สมบูรณ์ ได้แบบสอบถาม จํานวน 365 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.25 และแบบสัมภาษณ์ จํานวน 360 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 90 

2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปประเด็นสําคัญ 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ                       
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2.1 สร้างข้อคําถามสําหรับผู้บริหารโรงเรียนในฝันเพ่ือประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
interview) โดยนําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 และข้อเสนอแนะเป็นแนวทางสร้างข้อคําถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 
interview) เพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของ
ประเทศไทย โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจํานวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงเรียนในฝัน 4 ภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ แล้วคัดเลือกแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน
เฉพาะ ชุดที่สมบูรณ์ จํานวน 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                        

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้แนว
ทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย โดยการสังเคราะห์
เน้ือหาด้วยการจัดหมวดหมู่และจัดลําดับ5 ประเด็นข้างต้น โดยนําผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได้จาก
แบบสอบถามและผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพกําหนดศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังต่อไปน้ี 
1. สภาพการณ์การจัดการสารสนเทศ/การใช้สารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย 

ประเด็นที่ 1 สภาพการจัดการสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย พบว่า บรรณารักษ์/ครู
ผู้ดูแลห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานและบริการในแหล่งการเรียนรู้โดยใช้สําหรับ
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาเน่ืองจากในปัจจุบันเป็นยุคของ
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนเพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ต่อเน่ืองการจัดทําข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ ช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว
และแม่นยําในการจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาและการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงาน
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการสอนและมีการใช้โปรแกรมการจัดการ
ระบบสารสนเทศของห้องสมุดทํางานด้านการยืม-คืนรายการสารสนเทศ (Circulation) การลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศนําเสนอข้อมูลด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมในการพัฒนาครูและนักเรียน
เพ่ือการใช้บริการของห้องสมุด เน่ืองจากข้อมูลสารสนเทศเป็นตัวเสริมสําคัญที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูและผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเน้ือหาสาระตรง
กับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้
บริการแก่ครูและนักเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิศิษฐ์ ทิพย์อักษร (2551) พบว่าระดับการใช้แหล่ง
เรียนรู้โรงเรียนในฝันสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียนโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นต่อระดับการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝันทั้ง 5 ด้าน คือ แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นบุคคลไม่แตกต่างกัน โดยแหล่งเรียนรู้ที่ใช้มากที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้น้อยที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประเด็นที่ 2 การใช้สารสนเทศของ
ห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย พบว่า บรรณารักษ์/ครูผู้ดูแลห้องสมุดส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศ
ของห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
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1) ด้านสิ่งพิมพ์มีการใช้หนังสือพิมพ์มากที่สุด ซึ่งบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในฝันควรกําหนดให้มีจํานวนที่
ใกล้เคียงและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาที่กําหนดให้มีหนังสือพิมพ์ 3 ช่ือ 
ช่ือละ 1 ฉบับ ต่อนักเรียน 400 คน หากมีนักเรียนมากกว่า 400 คน ให้เพ่ิมได้ตามความเหมาะสม (สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2556) ห้องสมุดโรงเรียนในฝันควรจัดหาหนังสือพิมพ์เพ่ือให้บริการทั้งหนังสือพิมพ์
ในส่วนกลางและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งห้องสมุดควรพิจารณาบอกรับทั้ง 2 ประเภท เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้รับทราบข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศและในท้องถิ่นของตนเอง รับทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 2) ด้านสิ่งไม่ตีพิมพ์ พบว่า มีการใช้รูปภาพมากที่สุด ซึ่งห้องสมุด
โรงเรียนในฝันควรจัดหาให้มีจํานวนเพียงพอตามความต้องการผู้ใช้บริการ  บรรณารักษ์ต้องทําการคัดเลือก
รูปภาพให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนและความเหมาะสมของช่วงวัย บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้
รูปภาพ ซึ่ง การเรียนของเด็กผ่านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ เจตคติที่ดีต่อ
การใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี ฝึกให้เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์จินตนาการ 3) ด้านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคม จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไปสู่สังคม
เครือข่ายออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เห็น ความสําคัญและประโยชน์อันเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจําวันมากขึ้น ด้วยเหตุน้ีครูและผู้บริหารจึงเห็นความสําคัญของ
การใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล การบริหารงานการจัดการเรียนการสอน 
ทําให้การทํางานเก่ียวกับการสอนมีความสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลทันสมัยและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับ
ผู้เรียนได้อีกด้วย สอดคล้องกับกับผลการศึกษาของMargie and Richard (2000)ที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเด็ก ผลการศึกษา พบว่า อันดับแรกต้องมั่นใจว่าเด็กได้รับทักษะที่จําป็นและ
แนวทางในการใช้งานอย่าง ถูกต้อง ซึ่งครอบครัว ครู และผู้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเสนอแนวทางท่ีถูกต้องเมื่อเด็ก
ใช้คอมพิวเตอร์ และการเลือกหาซอฟต์แวร์ออนไลน์  

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย  
ประเด็นที่ 1 ด้านแผนงานการจัดการสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด โรงเรียนส่วนใหญ่มี

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดและมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดในรูปของแผนปฏบิตักิารประจําปีและแผนระยะยาว 5 ปี ซึ่งเมื่อ
พิจารณาด้านปริมาณและคุณภาพของห้องสมุดโรงเรียนในฝัน พบว่า ด้านปริมาณ ควรมีวัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
หนังสือสารานุกรม หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิง หนังสืออ่านเพ่ิมเติม นิตยสาร วารสาร หนังสือหรือเอกสาร
ที่นักเรียน ครู บุคคลทั่วไปหรือหน่วยผลิต หนังสือ เอกสารสาระความรู้เก่ียวกับท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรียน และวัสดุไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ได้แก่ ลูกโลก แผนที่ เกมส์ ของเล่นเสริมทักษะ แถบบันทึกเสียง ชุด
ภาพพลิก ชุดการเรียน ชุดการสอน ชุดแผ่นโปร่งใส ชุดสไลด์ วีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อินเทอร์เน็ตให้บริการได้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน และด้านคุณภาพควรจัดหามี
หนังสือที่มีสาระและคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้  มีการบริหารและการจัดการห้องสมุดที่
ส่งผลต่อ การเรียนรู้ นักเรียนและครูใช้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนและครูมีทักษะในการ
แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตามแผนการดําเนินงานโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึง 
โรงเรียนในฝัน คือ การนํากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ริเริ่มในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ตรงตามเป้าหมายของโครงการมากําหนดเป็นแผนงานหลัก 5 แผนงาน ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนได้
ศึกษาและนําไปเป็นแนวทางในการนํากรอบกลยุทธ์ที่กําหนดไปสู่การปฏิบัติ และ สามารถนําไปพัฒนาปรับใช้
ภายใต้บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
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ประเด็นที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนในฝันมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การจัดการระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานโรงเรียนส่วนใหญ่มีการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูล
ของห้องสมุด จัดการ ลงทะเบียนหนังสือ ระบบยืม-คืน การสืบค้นข้อมูลและจัดเก็บสถิติเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ครู ค้นคว้าข้อมูลทําผลงานวิชาการรายงาน 
และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลให้ผู้ ต้องการใช้ประโยชน์ ในค้นหาข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆเพ่ิมเติม พิมพ์งาน และใช้ส่งงานทาง e-mail, 
facebook สอดคล้องตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2555) ที่มีการดําเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้โรงเรียนในฝันมีระบบการบริหารจัดการโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลของสถานศึกษากับหน่วยงานในทุกระดับตลอดทั้งรายงานผลได้โดยโรงเรียน
จะมีคู่มือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตนเอง แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนในฝันน้ันจะส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้ระบบเครือข่ายอุปกรณ์และศูนย์การเรียนรู้พ้ืนฐาน 
ชุดมัลติมีเดียและศูนย์การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสื่อดิจิตอล เช่น E-
Library, E-book, E-Learning ฯลฯ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สามารถ พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนมีเครือข่ายในการดูแลรักษา  

ประเด็นที่ 3 ด้านโปรแกรมการจัดการระบบสารสนเทศแหลง่เรียนรู้ พบว่า การใช้โปรแกรมแหล่งการ
เรียนรู้มีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
สารสนเทศ บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนหนังสือ ค้นหาหนังสือ บริการยืมคืน จัดเก็บสถิติต่างๆ รวมถึงการทําบัตร
สมาชิกห้องสมุด รวบรวมข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย สัมพันธ์กับแนวคิดของ ณัฐ
นนท์ ป้องวัน (2550) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ล้วนมีความสําคัญต่อระบบการใช้โปรแกรม
การจัดการระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในฝัน 5 ด้าน คือ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ที่
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย แหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้มากที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน่ันคือห้องสมุดโรงเรียนที่
ช่วยส่งเสริม ศักยภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนในฝันได้เป็นอย่างดี โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน สนับสนุนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ
เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ให้เป็นชุมชนเครือข่ายเดียวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน  

ประเด็นที่ 4 ด้านปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดโรงเรียนในฝันส่วนใหญ่มี
ปัญหาเรื่องอัตรากําลังครูบรรณารักษ์ขาดครู ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ดูแลประจํา ห้องสมุดโรงเรียนในฝัน
ต้องการให้ครูบรรณารักษ์เป็นผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านบรรณารักษ์โดยตรงทําหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุด
โรงเรียนในการดําเนินงานห้องสมุดให้ประสบความสําเร็จ สามารถอํานวยสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ทําหน้าที่
วางแผนและดําเนินงานห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เลือกและจัดหา
หนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์โสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษาเข้าห้องสมุด 
ปฏิบัติงานเทคนิคต่างๆ เช่น จัดหมวดหมู่หนังสือ จัดช้ันหนังสือ ทํากฤตภาค ตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
ให้บริการข่าวสารและบทความทางวิชาการท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอนวิธีใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการอ่าน เช่น เล่านิทาน เล่าเรื่องจากหนังสือ เชิดหุ่น จัดประกวดต่างๆ 
แนะนําหนังสือใหม่ ซึ่งในทางปฏิบัติจริงครูบรรณารักษ์ต้องต้องทําหน้าที่สอนเหมือนกับครูกลุ่มสาระอ่ืนทําให้มี
เวลาจํากัดในการปฏิบัติงานห้องสมุด  
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สรุป  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

ของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการใช้/การจัดการสารสนเทศประเภท
ห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุด
โรงเรียนในฝันของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครู/อาจารย์ที่ทําหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน 
400 คน และผู้บริหารโรงเรียนในฝัน จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์เน้ือหาและจัดเข้าหมวดหมู่ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานห้องสมุดตามความเหมาะสมกับขนาด

ของห้องสมุดโรงเรียนในฝันให้มากขึ้น 
2.ควรสรรหาหรือบรรจุครูบรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมาช่วยงานห้องสมุดในโรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรียนขนาดใหญ ่
3.ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนใช้ห้องสมุดประกอบการเรียนการสอนให้มากข้ึนโดยการ

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองเพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวมข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึง
เป็นปัจจัยสาคัญย่ิงต่อการจัดการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานห้องสมุด

โรงเรียนประถมศึกษาของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2.ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิค 
การคิดแบบหมวกหกใบ สําหรับนักเรยีนระดบัชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่  1  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา  2556  จํานวน  240  คน ซึ่งการจัดเป็นแบบคละความสามารถ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จํานวน 40 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) 4.48 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
0.08  2) แบบวัดความสามารถในการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.75 และ 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 0.92 สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบค่าที่ 

ผลการวิจัยพบว่า   
1.  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ

คิดแบบหมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ในระดับ

มากที่สุด  
คําสําคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to  compare the critical thinking ability of 
students at the vocational certificate level 1 before and after implementing the learning 
management by using the six-hat thinking technique and 2) to study the opinions of these 
students towards this technique of learning management. The population of this research is 
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240 students who are studying in the 2nd semester of 2013 at the vocational certificate level 
1, Business Computer Major, Borihanturakit Samutprakarn Technological College. The sample 
used in this study is forty students who are studying in the 2nd semester of 2013 at the 
vocational certificate level 1, room 6, Borihanturakit Samutprakarn Technological College, 
which are derived by group random. The research tool is the learning management using 1) 
the six-hat thinking technique with a very reasonable level of quality. The mean ( X ) is 4.48 
and the standard deviation (S.D.) is 0.08. 2) the critical thinking measurement the reliability 
of 0.75. and 3) the questionnaire to obtain opinions towards the learning management 
based on the six-hat thinking technique has the index of consistency (IOC) of 0.92. The data 
are analyzed by package software. Basic statistics, mean, standard deviation and 
independent T-test.  

Research result   
  1) Students at the vocational certificate level 1 who are given the learning 
management based on the six-hat thinking technique have higher level of critical thinking 
after their learning than the level before their learning with a statistical significance of 0.05.     
  2) Students have opinions towards the learning management based on the 
six-hat thinking technique.  
 Keyword:  Critical Thinking, Six Thinking Hats Technique 
 
 
บทนํา 
 ทักษะการคิด  เป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิต คนไทยโดยรวมยังขาดทักษะการคิด  ทําให้
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ อยู่ในระดับตํ่าไม่ว่าจะเทียบระหว่างคนในภูมิภาคเอเชียด้วยกันหรือ
อารยประเทศอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2544 : 11)  โดยเฉพาะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีความสําคัญมากทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นทักษะการคิดพิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสม มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านข้อมูลข่าวสาร การรับ
ข่าวสารจําเป็นต้องใช้การคิดให้รอบคอบ  ละเอียดลออ การพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 
จุดมุ่งหมายของการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดเป็นทักษะที่คาดหวังด้านหน่ึงที่มุ่ง
พัฒนาตัวบุคคล  โดยเป็นการคิดที่ได้ประเมินอย่างรอบคอบต่อข้ออ้างและหลักฐาน เพ่ือนําไปสู่ข้อสรุปที่
เป็นไปได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดและใช้กระบวนการทางตรรกศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนา
กระบวนการคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล (วรรธณี  แช่มเช้ือ. 2548 : 1-2)   

การจัดการศึกษาที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทําให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองได้ด้วยตนเอง (เพ็ญพิศุทธ์ิ  เนคมานุรักษ์. 2537 
: 1)  เป็นการเตรียมคนให้ก้าวไปให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างสมดุลและเหมาะกับสภาพแวดล้อม  (สุธาสินี  นุชพินิจ. 2553 : 1) โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ ผู้ที่จะดํารงอยู่ในกระแสของ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขต้องพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจ สังคมและสติปัญญา เพ่ือให้รับกับสภาวะที่
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เปลี่ยนแปลงน้ัน สิ่งสําคัญคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน เพ่ือนําข้อมูลน้ันมา
ปรับใช้แก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันท่วงที  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีคุณประโยชน์เชิงข่าวสารอย่างมาก 
ส่วนหน่ึงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารน้ัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นไม่น้อย เยาวชนส่วนหน่ึงที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารและใช้เทคโนโลยีโดยไม่ผ่านการคิดอย่างไตร่ตรอง
รอบคอบ ขาดเหตุผลและขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหานานับประการตามมา ทั้งน้ี
ทุกประเทศทั่วโลกมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล ความรู้เช่นเดียวกัน แต่ศักยภาพในการแปรข้อมูลความรู้ให้เป็น
ประโยชน์น้ันแตกต่างกันเน่ืองมาจากคุณภาพของประชาชนน่ันเอง ประชากร ที่มีคุณภาพ มีทักษะ การคิด 
สามารถคิดวิเคราะห์ และใช้ทักษะการคิดวิจารณญาณได้ดี จะสามารถจัดการกับข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพและประเทศน้ันก็จะมีความเจริญก้าวหน้า (สุทธาทิพย์  จันทิมางกูร. 2553 : 1) 
 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ขาดการเน้นทักษะการคิด  (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2545 : 2) ทําให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของ
ชีวิต ขาดเหตุผลและขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณทําให้เกิดปัญหาตามมาเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือน สื่อมวลชน และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ข้อมูลจากฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา และจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2553 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ยังเป็นปัญหาต่อตนเอง และ
สังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหามั่วสุม ด่ืมสุรา ติดเกม การ
ใช้ความรุนแรง แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  เป็นต้น นอกจากน้ันผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนรายวิชาเพศศึกษาในระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) พบว่านักเรียนส่วนหน่ึงต้องลาออกกลางคันเน่ืองจากปัญหาดังกล่าว 
โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขาดการส่งเสริมทักษะการคิดในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนคิดไม่เป็น 
ขาดทักษะการคิด ไม่รู้จักการคิดโดยใช้วิจารณญาณ (สมปอง  ฉิมเวช และคณะ. 2553 : 12)  
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณสัมพันธ์กับการคิดหลายแบบ  เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดจําแนก
ประเภท การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ การคิดแบบแก้ปัญหาและการคิดแบบเทคนิคหมวกหกใบ เป็นต้น 
(สุทธาทิพย์  จันทิมางกูร. 2553 : 2) ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสนใจศึกษา การฝึกคิดแบบหมวกหกใบ (Six 
thinking hats) ของเอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De Bono) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบและคิดอย่าง
หลากหลายแง่มุม เน้นให้ผู้เรียนคิดรอบด้าน และช่วยจัดระบบในการคิดให้คิดทีละด้านป้องกันความสับสน 
และลดความขัดแย้งทางความคิดในคนกลุ่มมาก โดยใช้สีของหมวกเป็นสัญลักษณ์แทนการคิดในแต่ละด้าน 
เมื่อนํามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอนจะมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีความไตร่ตรอง
รอบคอบ รวบรวมข้อมูลความรู้ วิเคราะห์หาเหตุผลเพ่ือแก้ปัญหาให้ลุล่วง ดังที่สุพัตรา  แย้มคลี่ (2548 : 59) 
สมันตา  วีรกุล (2548 : 90) และ สุทธาทิพย์  จันทิมางกูร (2553 : 55) ได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบใน
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น หลังจากได้รับการฝึกคิดโดยใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ ในขณะที่ ยุวดี  สมศรี (2551 : 80) และสุธาสินี  นุชพินิช (2553 : 77) ได้ใช้เทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น และนักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมการ
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จัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการใช้สีหมวกทั้งหกสีแทนการคิดแบบต่างๆ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระทําให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกและนําเสนอความคิดในมุมมองที่แปลก
ใหม่มากย่ิงขึ้น  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ  พบว่าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงทําให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ  ทดลองกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  ในรายวิชาเพศศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนคิดพิจารณา
หลากหลายด้าน ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดํารงชีวิต 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และลดปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะตามมา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ   
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ
ทดลองที่มีช่ือว่า One-Group pretest-posttest design คือ มีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ                     
ปีที่  1  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ที่เรียนในภาคเรียนที่  2       
ปีการศึกษา  2556  จํานวน  240  คน โดยจัดห้องเรียนเป็น 6 ห้อง ซึ่งการจัดเป็นแบบคละความสามารถทั้ง 
6 ห้อง หน่วยการวิเคราะห์ คือ นักเรียน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง  6 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปี
การศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สําหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคดิแบบหมวกหกใบ จํานวน 7 แผน 
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2.  แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดตามแนวคิดของ เดรสเซลและ  
เมย์ฮิว (Dressel and Mayhew. 1957: 179 - 181) โดยกําหนดจุดมุ่งหมายในการวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการนิยามปัญหา 2) ด้านการรวบรวมข้อมูล
สําหรับการแก้ปัญหา 3) ด้านการจัดระบบข้อมูล 4) ด้านการต้ังสมมติฐาน และ 5) ด้านการประเมินสรุปอ้างอิง 
เป็นแบบวัดชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 ถึง .80 ค่าอํานาจจําแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง .80 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .76  

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
จํานวน 31 ข้อ มีค่า (IOC) .92  

การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอน ดังน้ี 
1.  ก่อนสอนทําการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วบันทึกผล

การสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
2.  ดําเนินการทดลอง ผู้วิจัยทดลองสอนในสาระรายวิชาเพศศึกษา  ระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีที่ 1 เรื่อง ฝึกฝนตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบที่ผู้วิจัยได้
ดําเนินการสร้างขึ้นด้วยตนเอง  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนเตรียมพร้อมเรื่องเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคุณค่าของฉัน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องคุณค่าความรัก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องรู้ทันสถานการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องรู้ทันสื่อ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 6 เรื่องการส่ือสารแบบสร้างสรรค์ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องแผนที่ชีวิต ในเวลาเรียนปกติ 
โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 14 ช่ัวโมง  

3.  ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ด้วยแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณชุด
เดียวกันกับที่ทดสอบก่อนเรียนและตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ 

4.  ตรวจผลการทดสอบ นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
1.  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2.  เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ

คิดแบบหมวกหกใบ ระหว่างก่อนกับหลังการเรียน โดยใช้สถิติ t – test แบบ dependent   
3.  หาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ   

หมวกหกใบ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 111) แปลความหมายตาม
เกณฑ์ ดังน้ี 

 
ค่าเฉล่ียระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง   เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระดับ 1.00 – 1.50 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการคิด

วิจารณญาณระหว่างก่อนกับหลังการเรียนด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และตอนที่ 2 การวิเคราะห์
คะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิจารณญาณระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
คิดแบบหมวกหกใบ ผลปรากฏดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 : การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนน ในการคิดวิจารณญาณระหว่างก่อนกับหลังการจัดการ 

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด แบบหมวกหกใบ 
 

คะแนนการคดิวิจารณญาณ n x  S.D. t 
คะแนนก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 14.55 3.73 

10.511* 
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 40 17.52 3.63 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดวิจารณญาณ เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.55 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.73 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.63 แสดงให้เห็น
ว่า นักเรียนมีการคิดวิจารณญาณหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 

การวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบ
หมวกหกใบ ผลปรากฏดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
 

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 
1.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1  ช้ีแจงภาพรวมเก่ียวกับวิธีการและบทบาท ของนักเรียน 
    1.2  ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน 
    1.3  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.4  มีการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และซักถาม 

1.5  ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
    1.6  งานที่มอบหมายมีความเหมาะสม 
    1.7  ปลูกฝงัระเบียบวินัย  คุณธรรม  จรยิธรรม 
    1.8  มีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบครบ  5ขั้นตอน 

รวมเฉลี่ย 

 
4.45 
4.70 
4.63 
4.60 
4.68 
4.48 
4.65 
4.58 
4.60 

 
0.64 
0.52 
0.54 
0.55 
0.57 
0.68 
0.53 
0.5 
0.06 

 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 
2.  ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

2.1  เป็นเรื่องใกล้ตัวของวัยรุ่น 
2.2  มีความน่าสนใจ     
2.3  ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

    2.4  มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 
    2.5  ส่งเสริมให้เกิดการคดิอย่างมีวิจารณญาณ 
    2.6  เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน 
    2.7  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

รวมเฉลี่ย 
3.  ด้านสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
    3.1  มีความน่าสนใจ 
    3.2  ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจดีขึ้น 
    3.3  มีความหลากหลาย 
    3.4  มีความเหมาะสมกับเน้ือหาที่เรียน 

รวมเฉลี่ย 
4.  ด้านการวัดและประเมินผล 
    4.1  มีการต้ังเกณฑ์วัดและประเมินผลทีชั่ดเจน 
    4.2  ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ 
    4.3  นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
    4.4  สามารถตรวจสอบการประเมินผลได้ 

4.5  สะท้อนให้เห็นความสามารถของนักเรียน 
รวมเฉลี่ย 

 
4.95 
4.80 
4.60 
4.80 
4.55 
4.65 
4.73 
4.73 

 
4.75 
4.53 
4.63 
4.68 
4.65 

 
4.33 
4.43 
4.45 
4.38 
4.50 
4.42 

 
0.22 
0.46 
0.55 
0.41 
0.6 
0.58 
0.55 
0.13 

 
0.44 
0.6 
0.54 
0.53 
0.07 

 
0.73 
0.64 
0.75 
0.67 
0.55 
0.08 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 
มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
  

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 
5.  ด้านบทบาทและความสามารถของครูผูส้อน 
    5.1  การวางตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี 

5.2  ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทกุคน 
5.3  มีความตรงต่อเวลาในการจัดการเรียนรู้ 

    5.4  ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหาในช้ันเรียน 
5.5  การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 

    5.6  มีความพร้อมในการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 
    5.7  ให้กําลังใจนักเรียนและให้โอกาสมีส่วนร่วมในการจัดการ 

เรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย 

 
4.80 
4.68 
4.83 
4.65 
4.58 
4.88 

 
4.78 
4.74 

 
0.52 
0.53 
0.45 
0.53 
0.59 
0.33 

 
0.53 
0.08 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.63 0.11 มากที่สุด 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ (ค่าเฉล่ีย 4.63) ซึ่งเป็นความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ด้านบทบาทและความสามารถของครูผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 4.74) รองลงมา
คือ ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.73) และน้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 4.42)  

1.  ด้านบทบาทและความสามารถของครูผู้สอน โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ียสูงที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.74) 
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูมีความ
พร้อมในการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.88) รองลงมาคือ ครูมีความตรงต่อเวลาในการจัดการ
เรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.83) และน้อยที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.58)  

2.  ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ียรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 4.73) เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เป็นเรื่องใกล้
ตัวของวัยรุ่น (ค่าเฉล่ีย 4.95) รองลงมาคือ มีความน่าสนใจ เท่ากันกับ มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.80) และน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
 3.  ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ สะท้อนให้เห็น
ความสามารถของนักเรียน (ค่าเฉล่ีย 4.50) รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
และน้อยที่สุดคือ มีการต้ังเกณฑ์วัดและประเมินผลที่ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1.  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ มีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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จากผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบ
หมวกหกใบ มีคะแนนการคิดวิจารณญาณหลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.63 สูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.73 และค่าสถิติที (t) 10.511 แสดงให้เห็น
ว่านักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 
มีการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ซึ่งผลของการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพัตรา  แย้มคลี่ (2548 : 46) พบว่า นักศึกษาที่
ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ันผลของการวิจัยยังสอดคล้องกับ ประยุทธ  ไทยธานี  (2551 : 53) 
ยุวดี  สมศรี  (2551 : 79)  สุทธาทิพย์  จันทิมางกูร  (2553 : 53) ที่พบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสุธาสินี  นุชพินิจ  (2553 : 76)  ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความสามารถด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลของการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เป็น
วิธีการที่สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ให้
สูงขึ้นได้ อันเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีการสังเคราะห์ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้มาเป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 2 ขั้นกําหนด
ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอทางเลือก ขั้นที่ 4 ขั้นตัดสินใจเลือกทางเลือก  และข้ันที่ 5 ขั้นวางแผนและกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้ฝึกให้นักเรียนคิดตามสีของหมวกแต่ละใบ จึงทําให้สามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และข้ันตอนในการเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบและประเมินจากผู้เช่ียวชาญว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48) อีก
ทั้งกิจกรรมในทุกแผนจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจ นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใกล้ตัว ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นได้ด้วยความสนุกสนาน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทําให้นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

จากการวิจัยในคร้ังน้ีมีข้อสังเกตของการค้นพบในขณะทดลอง คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ  นักเรียนไม่เคยเรียนรู้ด้วยกระบวนการนี้มาก่อน โดยเฉพาะกระบวนการคิด 5 
ขั้นตอน ที่มีการคิดอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองกัน ผู้วิจัยจึงต้องใช้เวลาในระยะแรกมาก เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้คิด
ในการรวบรวมข้อมูล กําหนดปัญหา เสนอทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือก และวางแผนกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ซึ่งพอเริ่มจัดการเรียนรู้ผ่านไปถึงครั้งที่ 3 ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมากขึ้น จึง
ทําให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น และการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบได้จัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม มีข้อดีคือ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของคน
อ่ืนมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งแต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นของตนแล้วร่วมกันอภิปราย ถกเถียง 
หาข้อสรุป ซึ่งบางคนอาจคิดแตกต่างกัน แต่ก็หาข้อสรุปร่วมกันได้  นอกจากน้ียังทําให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงออก ส่วนข้อจํากัดคือ สถานที่
จํากัด ครูต้องเสียเวลาในการติดต้ังสื่ออุปกรณ์ และการจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มใกล้ชิดกัน เมื่อนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นแล้วถกเถียงเพ่ือหาข้อสรุปอาจควบคุมเรื่องเสียงได้ไม่เท่าที่ควร การจัดการเรียนรู้ได้ฝึกให้นักเรียนคิด
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ตามสถานการณ์ต่างๆ จากหนังสั้น กรณีศึกษา และภาพข่าวเพ่ือฝึกฝนตนเองในทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังทําให้นักเรียนมีทักษะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันมากย่ิงขึ้น  

2.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านบทบาทและ
ความสามารถของครูผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 4.74) รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้  (ค่าเฉล่ีย 4.73) และ
น้อยที่สุดคือ ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าเฉล่ีย 4.42) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยรวมพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.63) ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาศรี  รอดสมจิตร์ (2542 : 49-51) สมันตา  วีรกุล (2548 : 90) และ 
ยุวดี  สมศรี (2551 : 80) ได้ใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการใช้สีของหมวก
ทั้งหกสีแทนการคิดแบบต่างๆ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ทําให้นักเรียนกล้าคิด 
กล้าแสดงออกและนําเสนอความคิดในมุมมองที่แปลกใหม่มากย่ิงขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ    
 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ผู้วิจัยพบว่า การฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการน้ีต้องใช้เวลามากในระยะแรก 
เพราะนักเรียนไม่เคยเรียนรู้ด้วยกระบวนการน้ีมาก่อน ฉะน้ันควรเพ่ิมเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
การปูพ้ืนฐานของนักเรียน ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้แบบน้ีในระยะเริ่มต้น 

1.2  ครูหรือผู้ที่สนใจจะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบในรายวิชาใดก็ตาม 
ไม่ควรเร่งรีบ หรือจํากัดเวลาในการคิด  ครูควรพยายามซักถามเพ่ิมเติมให้นักเรียนสามารถคิดเช่ือมโยงความรู้
เดิมกับปัญหาที่พบเพ่ือที่จะให้นักเรียนค้นหาคําตอบให้ได้  และควรฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศ
การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบร่ืน 

1.3 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ครูควรเพ่ิมกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดตาม
สถานการณ์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือฝึกฝนตนเองในทักษะชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังทําให้นักเรียนมี
ทักษะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันมากย่ิงขึ้น  

 

2.   ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัย โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบสําหรับ
นักเรียนช้ันอ่ืนๆ 

2.2  ควรเพ่ิมกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบ กับกลุ่มที่ไม่ได้ทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจน
มากย่ิงขึ้น 

2.3  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ที่มีต่อตัวแปร อ่ืน ๆ เช่น 
การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
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ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
THE OPINIONS OF STUDENTS ON RESIDENTIAL HALL SERVICES AT KING 
MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI  
 

นางสาวจิราภรณ ์ปกรณ์1 

 

1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จําแนกตามเพศ ช้ันปีที่ศึกษา ภูมิลําเนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามวิธีของนีย์มาน (Neyman Allocation) โดยการประมาณค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ค่า 5 ระดับ จํานวน 95 ข้อ และในตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านมีคําถามปลายเปิด โดย
แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษา โดยรวมว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านกิจกรรมภายในหอพัก และด้านการรักษาความ
ปลอดภัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริการและสวัสดิการ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 2.นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาชายและหญิง มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวัสดิการ  และด้านการรักษา
ความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านกิจกรรมภายในหอพัก นักศึกษาชายและหญิง มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาที่กําลังศึกษาในช้ันปีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 5.  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแต่ละด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  
 คําสําคัญ: ทัศนะของนักศึกษา การจัดบริการหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research was to study and compare the opinions of students 
about residence hall services at  King Mongkut’s  University of Technology Thonburi 
classifified by gender,class level ,hometown and achievement. The samples were 394 . A 
five-point  rating scale questionnaire with 95 items and open-ended questions was used to 
collect data. The reliability of the questionnaire was 0.976. The results of the study were as 
follow : 
 1. The students rated the services of the residence hall in overall at a high level. 
When each aspect was considered, it was found that the services at King Mongkut’s  
University of Technology Thonburi Residence Hall  in the aspects of building and facility, 
administration, activity and security were rated at a high level except the aspect of service 
and welfare was rated at a moderate level. 
 2. There was no significant difference between the opinions of male and female 
students about the service of the residence hall in overall. When each aspect was 
considered, there was no significant difference in the building and facility, administration, 
service and welfare and security aspects but there was a significant difference in the aspect 
of activity at the level of .05. 
 3. There was  significant difference among the opinions of the students studying 
in different class level about the service of the residence hall in overall. When each aspect 
was considered,it was found that there were a significant differences  in all five aspects 
at the level of .05. 
. 4. There was no significant difference among students who had 
different hometown on the service of the residence hall in overall. When each aspect 
was considered, there  was a significant difference on the building d facility  but not on the 
other aspects. 
 5. There were  significant differences among the opinions of the students who had 

different achievement about the services of the residence hall in overall and each aspect at 
the level of .05 

 Keywords: The opinions of students, residence hall services, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi 

 

บทนํา  

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ อันได้แก่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
พุทธศักราช 2555-2559 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
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ย่ังยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจท่ี
สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่
กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่ยึด “คน”เป็นตัวต้ัง ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชนเป็นหลัก และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี  
สอดคล้องกับการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 :18)  
 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกที่จะย้ายเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยบางแห่งต้ังอยู่ในเขต
เมืองและมีนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยใกล้สถาบันการศึกษา
ของตน ซึ่งหอพักของสถาบันการศึกษาก็มีอยู่อย่างจํากัด สามารถรองรับนักศึกษาได้เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน  
ส่วนนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปเรียนก็จะประสบปัญหาการจราจรติดขัด ดังน้ัน ที่พักอาศัยของนักศึกษานั้นจึง
เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ 
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 หอพักนักศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญทั้งต่อนักศึกษาและสถาบัน กล่าวคือ เป็นที่พักอาศัยที่
สะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษาและ
ส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความประพฤติ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ทักษะทางสังคม เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีความสําคัญต่อสถาบันที่ช่วยให้การเรียนการสอนของสถาบันมีประสิทธิภาพ อันเน่ืองมาจากความ
พร้อมทางด้านสุขภาพกายและจิตใจของนักศึกษา (สําเนาว์ ขจรศิลป์.  2537 : 167-168)  
 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามี
ลักษณะเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย(Living & Learning Center)  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้ง
ด้านการเรียนและที่พักอาศัยมีบริการต่างๆ ให้ตามความเหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนานักศึกษาใน
ด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคม  วิชาการ และให้เกิดการบูรณาการระหว่างกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษากับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพ่ือการพัฒนานักศึกษาร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี 
นักศึกษาสามารถเดินเท้าหรือใช้รถจักรยานในการเดินทางไปเรียนในคณะวิชา/ภาควิชาของตนเองได้อย่าง
สะดวกสบาย  หอพักมีระบบ สาธารณูปโภคทันสมัย ลิฟท์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟ การเข้า - ออก บริเวณ
หอพักใช้ระบบ Key Card โดยมีการบริหารงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
เป็นอิสระจากระบบราชการ     สามารถดําเนินงานในลักษณะให้พ่ึงตนเองทั้งระบบ ซึ่งต้องบริหารและ
ดําเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2545  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  
2549:212) 
 จากสภาพของที่พักอาศัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาอีกมาก  
การดําเนินงานของหอพักส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาด้านปริมาณของหอพักไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนิสิตนักศึกษา การจัดนักศึกษาให้อยู่รวมกันอย่างแออัด ปัญหาด้านบุคลากรขาดการฝึกฝน
พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฎิบัติงาน เช่น ทักษะการให้คําปรึกษา ทักษะการบริหารจัดการหอพัก ขาด
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บุคลากรที่มีความรู้มาจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร ปัญหาด้านงบประมาณ 
ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา (สําเนาว์  ขจรศิลป์.  2539: 103-104) สอดคล้องกับ 
มนตรี แย้มกสิกร (2542 : 2-5) กล่าวถึงปัญหาการบริหารจัดการหอพักนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไว้
ดังน้ี 
 1. ปัญหาด้านปริมาณหอพักไม่เพียงพอกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา เน่ืองจากปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารรับนิสิตนักศึกษาได้ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถรับนิสิตนักศึกษา ได้ตํ่ากว่า ร้อยละ 10 จึงทําให้นิสิตนักศึกษาบางส่วนจะต้องไปพักอาศัยใน
หอพักเอกชน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถควบคุมดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาได้ 
 2. ปัญหาด้านบุคลากร ขาดการฝึกฝนพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฎิบัติงาน เช่น ทักษะการให้
คําปรึกษา ทักษะการบริหารจัดการหอพักบุคลากรทํางานไม่ตรงกับสายงาน และมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
การดูแลนักศึกษาในหอพัก และสถานภาพของบุคลากรไม่มั่นคง ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 3. ปัญหาด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และขาด
งบประมาณที่จะใช้ซ่อมแซม บํารุงรักษา 
 4. ปัญหาด้านการจัดการเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
นักศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากงบประมาณไมเ่พียงพอ 
 5. ปัญหาด้านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เก่ียวข้องยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจและยังมองไม่เห็นความสําคัญและความจําเป็นของการมีหอพักนิสิตนักศึกษา 
 6. ปัญหาด้านการออกแบบหอพักไม่เอ้ือต่อแนวคิดการจัดการหอพักแบบศูนย์ศึกษาและอาศัย 
  
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการ
จัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการ
บริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพัก และด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
ครั้งน้ี จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับงานหอพักในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานหอพักนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสําเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพัก 
และด้านการรักษาความปลอดภัย 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยรวมและในแต่ละด้าน จําแนกตามเพศ ช้ันปีที่ศึกษา ภูมิลําเนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่1– ช้ันปีที่ 
4 และสูงกว่าที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามวิธีของนีย์มาน (Neyman Allocation) โดยการประมาณ
ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกเป็นนักศึกษาชาย จํานวน  98  คน  และนักศึกษาหญิง จํานวน 
296 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  394 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ 
ด้านการบริหาร ด้านบริการและสวัสดิการ ด้านกิจกรรมภายในหอพัก และด้านการรักษาความปลอดภัย 
จํานวน 95 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย ด้าน
กายภาพ 19 ข้อ ด้านการบริหาร 19 ข้อ ด้านการบริการและสวัสดิการ 19 ข้อ ด้านกิจกรรมภายในหอพัก 19 
ข้อ และด้านการรักษาความปลอดภัย 19 ข้อ และในตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านมีข้อคําถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .976 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปทั้งหมดจํานวน 394 ฉบับ และได้รับฉบับที่
สมบูรณ์คืน จํานวน 394 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

4. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด และให้คะแนนตามค่านํ้าหนักของตัวเลือกการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายข้อ 1 เพ่ือศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพัก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  ด้านการบริการ
และสวัสดิการ  ด้านกิจกรรมภายในหอพัก และด้านการรักษาความปลอดภัย  และโดยรวมโดยการหาค่า
คะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

        6. การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการ
หอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    โดยรวมและในแต่ละด้านจําแนกตามเพศ และ
ภูมิลําเนา โดยใช้การทดสอบที (t-test)  ส่วนตัวแปร ช้ันปีที่ศึกษา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิ ธีของเชฟเฟ่ 
(Ferguson.1981: 308) 

        7. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยใช้วิธีแจกแจงความถี่และนําเสนอผลเชิง
บรรยาย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี 

 1. นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก( X  = 3.58, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพ     
ด้านการบริหาร ด้านกิจกรรมภายในหอพักและด้านการรักษาความปลอดภัย มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ยกเว้นด้านการบริการและสวัสดิการมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  

 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมภายในหอพัก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน  

 3. นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกัน  

 5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านกิจกรรมภายในหอพัก และด้านการ
รักษาความปลอดภัย ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เพราะหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มีข้อได้เปรียบในด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านกายภาพ  ทําเลท่ีต้ังหอพักอยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเดินทาง
ไปเรียนหรือเดินทางไปทํากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวก  ทั้งภายในหอพักและบริเวณโดยรอบยังมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก  ด้านการบริหาร นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานหอพัก  
และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ  ด้านกิจกรรมภายในหอพัก การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการสนับสนุน
การทํากิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษา  ด้านการรักษาความปลอดภัย การติดต้ังกล้องวงจรตามจุด
ต่างๆ เพ่ือป้องกันอันตรายและแก้ปัญหาสิ่งของหาย ทําให้ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในด้านการจัดบริการและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการ
จัดบริการหอพักเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญทั้งต่อนักศึกษาและสถาบัน ช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษาและ
ส่งเสริมการพัฒนาในด้านส่วนด้านบริการและสวัสดิการ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้องจัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ให้บริการในเร่ืองต่างๆ  อย่างครบวงจร และอํานวยความสะดวกการใช้ชีวิตในหอพัก ซึ่งในการ
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จัดบริการและสวัสดิการในด้านต่างๆ จึงยังอาจมีข้อบกพร่อง  เช่น การให้บริการห้องส่วนรวมมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักศึกษา การให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมอาคารหอพัก การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุด
ดําเนินการล่าช้า ทําให้ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ในด้านการจัดบริการและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการจัดบริการหอพักเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญ
ทั้งต่อนักศึกษาและสถาบัน ช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงขอ
นําเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังน้ี    

1.1 ด้านกายภาพ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านกายภาพ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะอาคารหอพักต้ังอยู่ในทําเลท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสะดวกในการเดินทาง เช่น ไปอาคารเรียน 
หอสมุดกลาง ห้องคอมพิวเตอร์ และที่อ่ืนๆเป็นต้น โดยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม สภาพอาคารมีการ
ปรับปรุงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พิมพ์ทอง (2546 : 83) เก่ียวกับทัศนะของนิสิตต่อการ
จัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่านิสิตชายมีทัศนะต่อการให้บริการหอพักในด้าน
กายภาพว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งในเรื่องของอาคารหอพัก และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความ
สะดวกในการเดินทางไปยังอาคารเรียน ส่วนนิสิตหญิงมีทัศนะต่อการให้บริการหอพักในด้านดังกล่าวว่ามีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง เพราะอาคารหอพักนิสิตหญิงมีอายุการใช้งานมากแสงสว่างภายในอาคารไม่
เพียงพอ ขนาดห้องพักไม่เป็นไปตามขนาดของทบวงมหาวิทยาลัย ที่ได้กําหนดไว้ว่า ขนาดของห้องพักและ
จํานวนนิสิตนักศึกษาที่พักอาศัยในห้องควรมีความเหมาะสม และไม่จัดให้นักศึกษาอยู่อย่างแออัด  
  1.2 ด้านการบริหาร จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการบริหาร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะหอพักมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีคณะกรรมการดําเนินงานที่มาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้พักอาศัย 
เช่น หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ และนิสิตหอพัก เป็นต้น นอกจากน้ีหอพักได้จัดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถจํานวนเพียงพอเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้คําปรึกษาและบริหารงาน ทั้งน้ีบุคลากรดังกล่าวก็พักประจําอยู่ในอาคารหอพัก ทําให้นักศึกษาสามารถเข้า
พบเพ่ือปรึกษาและให้ความช่วยเหลือได้สะดวกย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อําพร เดชก้อง (2533 : 
89) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่า 
การจัดบุคลากรหอพักนักศึกษาแบ่งออกเป็นฝ่ายจัดที่พักและฝ่ายที่ปรึกษาให้คําแนะนํา และมีอาจารย์ประจํา
หอพักอย่างน้อยหอพักละ 1 คน ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจําหอพักควรพักอยู่ในหอพัก
นักศึกษา  
  1.3 ด้านบริการและสวัสดิการ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการหอพัก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านบริการและสวัสดิการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกประจําหอพักต่อจํานวนนักศึกษา ยังมีจํานวนไม่
เพียงพอกับนักศึกษา อีกทั้งอุปกรณ์บางช้ินยังชํารุดเสียหายและไม่ได้มาตรฐาน และการให้บริการซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่ชํารุดล่าช้า การจัดบริการจําหน่ายอาหารในหอพักที่บางส่วนยังไม่สะอาดและมีพ้ืนที่น่ังไม่เพียงพอ 
โทรศัพท์ภายในหอพักยังมีจํานวนน้อย นักศึกษายังมีความต้องการใช้ช่องต่อพ่วงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมมาก
ขึ้น เพ่ือใช้สําหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีการให้บริการนํ้าด่ืมที่ยังไม่ค่อยสะอาด  การ
จัดบริการห้องส่วนรวมสําหรับดูโทรทัศน์ยังให้บริการได้ไม่ทั่วถึง อาหารท่ีจําหน่ายภายในหอพักบางร้านยัง
ไม่ได้มาตรฐาน รสชาดไม่ดี และอาหารขาดความหลากหลาย ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึง ภายในหอพักจุด
สําหรับให้บริการนํ้าด่ืมยังมีไม่ครบทุกช้ัน การจัดห้องสําหรับให้บริการนักศึกษาเพ่ือทบทวนบทเรียน และศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเองมีบรรยากาศที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆประจําห้องพัก 
เช่น โต๊ะอ่านหนังสือ ช้ันวางรองเท้า ฯลฯ ยังไม่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิมิต โออุไร (2538 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับที่พักอาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในแขวงหัวหมาก เพ่ือสํารวจปัญหา
ที่เก่ียวข้องกับที่พักอาศัยของนิสิตรามคําแหงพบว่า นิสิตเกือบทั้งหมดมีความต้องการให้ปรับปรุงการบริการ
ตามลําดับ ดังน้ีคือ ราคาอาหาร บริการโทรศัพท์ หนังสือพิมพ์รายวัน โทรทัศน์ และการรักษาความสะอาด 
  1.4 ด้านกิจกรรมภายในหอพัก จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการ
หอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กิจกรรมภายในหอพัก โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษามีปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มี
สถานที่เพ่ือให้นักศึกษาจัดกิจกรรมอย่าเหมาะสม มีแผนการจัดกิจกรรมกําหนดจํานวนกิจกรรมเกณฑ์การให้
คะแนนและรูปแบบกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาไว้ล่วงหน้า เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้า
พัก เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับขอหอพัก เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ชีวิต
ในหอพักอย่างมีความสุข และมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ามนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ นอกจากน้ีหอพักสนับสนุนให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จึงทําให้กําหนดวัน เวลา รูปแบบกิจกรรมเอื้อต่อการเรียนและพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอําพร เดชก้อง (2533 :101) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พบว่า กิจกรรมในหอพักนักศึกษาควรประกอบด้วย 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ บําเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามความสนใจและอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาด้วย 
  1.5  ด้านการรักษาความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีทัศนะต่อการจัดบริการ
หอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านการรักษาความปลอดภัย  โดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอาคารหอพักมีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ประจําที่ประตู
ทาเข้าและที่อาคารหอพัก มีระบบป้องกันอัคคีภัยโดยมีบันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัยในทุกอาคาร
และมีการจัดอบรมป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักศึกษา นอกจากน้ียังมีการป้องกันบุคคลภายนอกเข้า สอดคล้องกับ
ที่ มนตรี แย้มกสิกร(2542 : 70) ได้ศึกษารูปแบบนักศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า หอพัก
จําเป็นต้องจัดระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้า-ออกหอพักตลอด 24 ช่ัวโมง  

2. เปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแต่ละด้าน จําแนกตามเพศ ช้ันปีที่ศึกษา ภูมิลําเนา และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
  2.1 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการหอพัก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ อาคารหอพักนักศึกษาชายและอาคารหอพักนักศึกษาหญิงอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 
และแต่ละหอพักได้รับการจัดบริการในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในหอพัก เช่น การจัดตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เตียง ที่
นอน นํ้าด่ืมนํ้าใช้ ตลอดจนอุปกรณ์อํานวยความสะดวกประจําหอพักที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งการจัด
ดําเนินงานหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง โดยทั่วไปได้มีการใช้กฏระเบียบเดียวกัน เช่น เกณฑ์
ในการพิจารณานักศึกษาเขา้พักในหอพัก กําหนดเวลาเปิดปิดหอพัก บทลงโทษในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดกฏ
ของหอพัก เป็นต้นสําหรับการจัดบริการด้านกิจกรรมภายในหอพัก ทางหอพักได้ดําเนินการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบเดียวกันคือ รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ รูปแบบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รูปแบบ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  E 61  

กิจกรรมด้านวิชาการ และรูปแบบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ส่วนในเรื่องของการจัดบริการด้านการรักษาความ
ปลอดภัย แต่ละหอพักมีมาตรฐานในการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงในแต่ละหอพักมีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรปรับปรุงการให้บริการในเรื่องเดียวกัน เช่น ควร
มีการซ้อมหนีไฟประจําปีการศึกษา ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระบบป้องกันอัคคีภัยภายในหอพัก ดังที่ 
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541:14) ได้กําหนดมาตรฐานกิจการนักศึกษา ว่าหอพักต้องจัดอุปกรณ์ประจําห้องพัก 
เช่น เตียง ที่นอน และตู้เสื้อผ้า ที่มีคุณภาพดีพอสมควรและมีจํานวนเท่ากับนักศึกษาที่พักในห้อง และจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกประจําหอพัก เช่น คอมพิวเตอร์โทรทัศน์ และน้ําด่ืมที่สะอาด เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการ
รักษาความปลอดภัย ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ พักตร์วิภา ศุภโกศล(2546 : 58) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
นิสิตปริญญาตรีที่มีต่อการให้บริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นิสิตชายและนิสิตหญิง มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการงานหอพักโดยรวมแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดบริการหอพักแพทย์ ด้านการบริหาร แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะนักศึกษาหญิงเป็นเพศที่มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมรอบๆตัวได้ดีกว่านักศึกษาชาย ทําให้เพศหญิง
รู้สึกมีความสุขกับการดําเนินชีวิตภายในหอพักมากกว่าเพศชาย 
  2.2 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่อยู่ในช้ันปีที่ 1, ช้ันปีที่ 2, ช้ันปีที่ 3, ช้ันปีที่ 4 และ
สูงกว่า พักอาศัยอยู่ในหอพักระยะเวลาไม่เท่าน้ัน นักศึกษาช้ันปี 1 มีความต้องการท่ีพักอาศัยอย่างมาก
โดยเฉพาะหอพักของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่คาดหวังของผู้ปกครองว่ามีความปลอดภัยสูง สะดวกในการเดินทาง
และบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี อีกทั้งนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ยังไม่คุ้นเคยกับพ้ืนที่และเส้นทางรอบ
มหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาขึ้นช้ันปีที่ 2 เคยพักอาศัยอยู่ในหอพักมาแล้ว 1 ปี เกิดการเปรียบเทียบหอพักของ
มหาวิทยาลัยกับหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย จะมีการใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากกว่า มีกฎเกณฑ์ที่น้อย
กว่า ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 -4 และสูงกว่า ได้พักอยู่ในหอพักนักศึกษาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร ทําให้
เกิดความผูกพัน คิดว่าหอพักเหมือนบ้านของตน ไม่อยากย้ายหอพัก อีกทั้งใกล้จะจบการศึกษา ย่ิงต้องการ
ความสะดวกในการเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะเป็นต่อการเรียน ในช่วงที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
น้ันหอพักมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้บริหารใหม่  ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนางานหอพักจึงทํา
ให้ผลการศึกษาด้านบริการและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ได้รับการจัดการอํานวยความสะดวกและได้รับ
การบริการในเรื่องของการจัดกิจกรรมและการรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการพักอยู่ในหอพัก ทําให้
นักศึกษาในช้ันปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษาต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยต่างจากงานวิจัย
ของ ณฤมล ประภัสสร (2547 :128) ที่ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของนิสิตเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
หอพักโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตช้ันปีต่างกันมีปัญหาเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมของหอพัก โดยรวมแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาที่ศึกษา
ในช้ันปีที่1 กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อการจัดบริการหอพักแพทย์ ด้านการบริหาร แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ยังมองสภาพปัญหาการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนและ
อยู่ในช่วงของการปรับตัวเพ่ือเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมภายในมหาวิทยาลัย จึงทําให้นักศึกษาช้ันปีที่1 มี
ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้มากกว่านักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ ซึ่งต่างกับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 ซึ่งผ่านทักษะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมาแล้วช่วงหน่ึง จากการพักอาศัยและการศึกษาเล่าเรียน 
ทําให้นักศึกษามองภาพรวมของการจัดดําเนินงานในหอพักได้ชัดเจนขึ้น และมีการปรับตัวที่จะใช้ชีวิตภายใน
หอพักได้ดีขึ้น 
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  2.3 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพของที่ต้ัง วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่
นักศึกษาเหล่าน้ีก็มาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน นอกจากน้ีนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในกรุเทพและปริมณฑล 
และต่างจังหวัด  มีความต้องการหอพักที่จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน การให้บริการในด้านต่างๆ 
เหมือนกัน นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีระดับสติปัญญาและช่วงอายุที่
ใกล้เคียงกัน จึงมีทัศนะไม่แตกต่างกัน ซึ่งสุพัตรา สุภาพ (2541 : 41) กล่าวว่า นิสิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น
ตอนปลายมีช่วงอายุระว่าง 17-21ปี จึงมีความคิดเห็น ความรู้สึกและวุฒิทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ันจึง
เป็นเหตุผลให้นิสิตชายและนิสิตหญิงที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภิญญู ศักด์ิเพชร(2541 : 3) ได้ศึกษาทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีต่อหอพักเอกชนและหอพัก
มหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2539 ด้านการบริหาร ด้านการควบคุมนิสิต ด้านการบริการและสวัสดิการ และด้าน
การจัดกิจกรรม พบว่า นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเมืองและนอกเมืองมีทัศนคติต่อหอพักมหาวิทยาลัยไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 4 ด้าน 
  2.4 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิต่างกันมีทัศนะต่อการจัดบริการหอพักใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะเป็น
กลุ่มที่สนใจวิชาการ มีความต้องการให้ได้ผลการเรียนดี จึงใช้เวลาเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าการทํา
กิจกรรมอ่ืน ย่อมมีความต้ังใจ ความสนใจ ใส่ใจ กับทุกเรื่อง ทุกสถานการณ์ รวมถึงการพักอาศัยในหอพัก ต่าง
จากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ย่อมมีความสนใจ ใส่ใจ น้อยกับเรื่องต่างๆ (สําเนาว์  ขจรศิลป์.  2537:39):39 
ซึ่งสอดคล้องกับคล๊าคและโทรว์(ประกอบ  คุปรัตน์.  2530: 183-184; อ้างอิงจาก Clark and Trow.  1963) 
กล่าวว่านักศึกษากลุ่มสนใจใฝ่วิชาการ จะสนใจใฝ่ศึกษา สนใจความคิดเชิงวิชาการ และขณะเดียวกันก็สนใจใน
การเรียนในช้ันเรียน ความมุ่งมั่นของนักศึกษากลุ่มน้ีซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เป็น
กลุ่มที่ชอบความอิสระ ไม่ค่อยมีวินัยในตนเองเท่าใดนัก มักใช้เวลาในการเข้ากลุ่มเพ่ือน เที่ยวเตร่ ดูหนัง ฟัง
เพลง สอดคล้องกับที่นิวโคมบ์และคนอ่ืนๆ (สุชาดา  มัศโอดี.  2528 : 19; อ้างอิงจาก Newcomb and 
other.  1967) ที่กล่าวว่านักศึกษาท่ีไม่มีระเบียบจะไม่สนใจวิชาการ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยฉลาด 
สนใจแต่ความสนุกสนาน ชอบงานร่ืนเริง ทําตัวเด่นอยู่เสมอ รักความอิสระและมักทําอะไรตามความพอใจ จึง
ส่งผลให้มีทัศนะแตกต่างกัน 
 
สรุป 

จากผลการวิจัยเร่ือง ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี สรุปได้ดังน้ี 
 1.1. ด้านกายภาพ นักศึกษามีทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ภายในอาคารหอพัก และการรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารหอพักว่ามีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ดังน้ันจึงควรมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพักให้มากขึ้น เช่น ควรเพ่ิมจุด
ต่อคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เพราะส่วนใหญนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว เพ่ือ
นักศึกษาจะได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ และควรให้เจ้าหน้าที่ทําความสะอาด
บริเวณโรงอาหารหอพักให้สะอาดข้ึน นอกจากน้ีในเรื่องของการให้แสงสว่างบริเวณรอบอาคารหรือระหว่าง
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หอพัก นักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรมีการติดต้ังไฟฟ้าบริเวณ
โดยรอบหอพัก โดยเฉพาะบริเวณที่อาจเกิดอันตราย 
 1.2. ด้านการบริหาร นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดบริการว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
เพ่ือให้การบริหารหอพักมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีการจัดประชุมระหว่างอาจารย์ประจําหอพักที่ทําหน้าที่
ให้บริการด้านให้คําปรึกษาและดูแลนักศึกษากับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการบริหารงานหอพัก แต่นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือเข้าประชุมควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารดึงดูด
ความสนใจและให้นักศึกษาตระหนักถึงการให้ความร่วมมือกับหอพักให้มากขึ้น ควรจัดระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์
เครื่องใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอพักให้มีความรวดเร็วย่ิงขึ้น ส่วนในเรื่องของกฏระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหอพัก ควรมีการยืดหยุ่นได้ตามหลักเหตุและผล เช่น กําหนดเวลาเปิด-ปิดหอพักประจําวัน
กําหนดเวลาในการชําระค่าธรรมเนียมห้องพัก บทพิจารณาในการลงโทษนักศึกษา เป็นต้น 
 3. ด้านการบริการและสวัสดิการ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดบริการเก่ียวกับจํานวน 
โทรศัพท์ภายในหอพักต่อจํานวนนักศึกษาที่พัก การจัดบริการจุดเช่ือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษา 
การจัดบริการห้องส่วนรวมสําหรับดูโทรทัศน์ และการจัดจําหน่ายอาหารในโรงอาหารหอพักว่ามีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ดังน้ันจึงควรจัดให้มีการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ให้ทั่วถึงและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ เช่น การจัดอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หอพัก การจัดบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 4. ด้านกิจกรรมภายในหอพัก นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดบริการเก่ียวกับงบประมาณจากทาง
หอพักสําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งทางหอพักมหาวิทยาลัยเทคโยโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมภายในหอพัก แต่การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของหอพักว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย ดังน้ันจึงควรสร้างความตระหนักในการเข้าร่วมกิจกรรม
และเข้าร่วมในกิจกรรมภายในหอพักด้วยความสมัครใจ  
 5. ด้านการรักษาความปลอดภัย นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดบริการเก่ียวกับการซ้อมหนีไฟ
ประจําปีการศึกษาภายในอาคารหอพักว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องควรมีการจัดฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนในเร่ืองของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ควรมีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง ควรเพ่ิมการติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างบริเวณทางเดิน
รอบๆหอพักหรือจุดที่อาจเกิดอันตราย และควรมีถังดับเพลิงประจําในแต่ละช้ัน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  

2. ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษาของ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   3. การวิจัยครัง้น้ียังมีตัวแปรที่ไม่ได้นํามาศึกษาอีกหลายด้าน เช่น รายได้ของครอบครัว ระดับ
การศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เป็นต้น ดังน้ันควรจะเพ่ิมตัวแปรเหล่าน้ี หรือตัวแปรอ่ืนๆเข้าไปใน
การศึกษาการจัดบริการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในครั้งต่อไปเพ่ือจําได้
ทําให้ผลการวิจัยมีประโยชน์กว้างขวางย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยใช ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผั งกราฟิกกับเกณฑ์ 
ที่ กํ า ห น ด ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี   ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2 ข อ ง 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2556  จํานวน 10 ห้องเรียน ที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ รวมนักเรียนทั้งหมด  
415 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 1 ห้องเรียน  44  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ ม  เค ร่ืองมือวิจั ยที่ ใ ช้ ในการวิจั ยประกอบด้ วย  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผั งกราฟิก  
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test แบบ dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ผังกราฟิกหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
           2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก การคิดวิเคราะห์ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) compare analytical thinking ability of 
Matthayomsuksa 2 students before and after learning through graphic organizers and 2) to 
compare learning achievement in social studies of Matthayomsuksa 2 students after learning 
through graphic organizers with the required criterion . The population consisted of 415 
students from 10  mixed – ability classes of Rittiyawannalai 2 school under the Secondary 
Educational Service Area Office 2 in the first semester of the academic year 2013. The 
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sample , derived by cluster random sampling , comprised 44 Matthayomsuksa 2 students 
from 1 class . The research instruments were lesson plans based on graphic organizers , the 
analytical thinking ability test and the learning achievement test . The statistics used for data 
analysis included percentage, mean, standard deviation and dependent t-test .  
            The research results revealed that: 

1. Analytical thinking ability of Matthayomsuksa 2 students after learning through 
graphic organizers was significantly higher than before learning through it at the statistical 
level of .05. 

2. Their learning achievement after learning through graphic organizers was higher 
than the required criterion. 

 
บทนํา 
               สังคมยุคข่าวสารเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง ดังเช่นสภาพของ
สังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมที่เปิดรับวัฒนธรรมและค่านิยมต่าง ๆ จากต่างประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อเหล่าน้ีสามารถเสนอข้อมูลได้ทั้งด้านดีและไม่ดี 
มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ผู้รับสารจึงควรรับสารด้วยการพินิจพิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนถึงผลดี ผลเสียที่ได้จาก
ข่าวน้ัน ผู้รับข้อมูลข่าวสารคนใดรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง ความเป็นเหตุเป็นผล เลือกรับและเลือกใช้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมจะเป็นผู้ที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีความสุข 
(สกุลการ สังข์ทอง. 2548 : 1) ดังน้ันทุกคนในสังคมไทยจึงควรได้รับการส่งเสริมในด้านการคิดโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง “การคิดวิเคราะห์” เพราะ เป็นการคิดที่เก่ียวข้องกับการจําแนกแยกแยะองค์ประกอบและทําความเข้าใจ
กับสิ่งที่ เกิดขึ้น ทําให้เข้าใจสิ่งน้ันอย่างแจ่มแจ้ง สมเหตุสมผล ไม่ด่วนสรุปกับข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ  
อันจะนําไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
               นโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับช้ัน
การศึกษาเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดแนวทางการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้อง
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีการฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ สามารถเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  
โดยฝึกปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ.2545 :8) สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้เห็นความสําคัญของ
การคิดโดยกําหนดเป็นสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดไว้ว่า เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การ
สร้ างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเ พ่ือการตัดสินใจเ ก่ียว กับตนเองและสั งคมไ ด้อย่าง เหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) และกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์การประเมินการเลื่อนช้ัน และการ
จบการศึกษาของระดับช้ันต่างๆว่า ผู้เรียนจะต้องมีผลการประเมินผ่าน 4 รายการตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนดซึ่ง 1 ใน 4 รายการเป็นการประเมิน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีลักษณะเป็นสหวิทยาการโดยนําวิชาต่าง ๆในสาขา
สังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จริยธรรม 
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ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา จุดมุ่งหมายของสังคมศึกษา คือ 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกัน  
ในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เข้าถึงการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน  
อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 148) เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวการ
ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนจึงมีความจําเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนรู้ข้อเท็จจริง รู้
เหตุผลเบ้ืองหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อ การแก้ปัญหา 
 การประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ.2546 :  
คํานํา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงกําหนดคุณภาพผู้เรียนในการเรียนสังคม
ศึกษาเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ข้อหน่ึงว่า ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ใน
อนาคต สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและวางแผนดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 150) จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างก็ให้ความสําคัญกับการคิดวิเคราะห์ และเป็นหน่ึงในคุณสมบัติของเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่สังคมอยากเห็น และในการจัดการศึกษาหากจะตัดสินว่าสถานศึกษาใดมีคุณภาพดีหรือไม่
น้ัน จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากภายนอก จากการประเมินทุกรอบที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ได้กําหนดตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมี และ
ปฏิบัติได้ทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งช้ี และในด้านที่เก่ียวข้องกับนักเรียนมีการกําหนดตัวบ่งช้ีด้านการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งได้แก่ ตัวบ่งช้ีข้อ 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น และตัวบ่งช้ี ข้อ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน ( สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน .  2555: 17 )  
แสดงว่า การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ต้องพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้
ความสําคัญกับคุณภาพของนักเรียนในด้านความรู้วิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สมรรถนะ
และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ (รายงานประจําปีโรงเรียน  
ฤทธิยะวรรณาลัย 2 . 2555:100) แต่จากการประเมินคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ (Local Assessment System : 
LAS) ของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินพบว่า นักเรียนร้อยละ 66.17 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ (รายงานประจําปีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 . 2555 : 
148)  แนวทางในการวัดและประเมินผลในปัจจุบันไม่ได้เน้นเฉพาะการท่องจําเน้ือหา แต่ข้อสอบจะเน้นการคิด
วิเคราะห์มากขึ้น ดังน้ันการที่นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น น่าจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้นักเรียนทําข้อสอบไม่ได้ 
และจากการประเมินผลตามโครงการการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International 
Student Assessment) หรือ PISA ซึ่งเป็นการประเมินด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนอายุ 15 ปี จาก 67 ประเทศผลการประเมินตามโครงการ PISA ในปี พ.ศ.2555 และผลการประเมิน
การรู้เรื่องการอ่านของ PISA ในปี พ.ศ.2552 พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนการอ่านเฉลี่ย 421 คะแนน อยู่ใน
ตําแหน่งช่วงระหว่าง 47-51 จาก 65 ประเทศ  มีนักเรียนเพียงร้อยละ 43 ที่มีความรู้และทักษะการอ่านสูงกว่า
ระดับพ้ืนฐาน และเกือบจะไม่มีนักเรียนรู้เรื่องการอ่านระดับสูงมากเลย  ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี.  2554 : 61-77 ) เมื่อผู้วิจัยพิจารณาลักษณะของข้อสอบการรู้เรื่องการอ่าน พบว่าเป็นข้อสอบ
ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 30,100 โรงเรียน  
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ทั่วประเทศในรอบ 5 ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2544-2548 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถของผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรับปรุง และมี
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ระดับดี เพียงร้อยละ 10.4 ( สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. 2550 : 9 ,อ้างถึงใน ปานรวี ยงยุทธวิชัย. 2548: คํานํา) จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า 
นักเรียนส่วนมากไม่ได้รับการสอนการคิด ครูผู้สอนส่วนใหญ่ ยังจัดการเรียนการสอนโดยไม่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง แต่กลับยึดตัวครู หลักสูตร เน้ือหาวิชา สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลจึงมุ่งเน้นเน้ือหาและ
ความจํา ทําให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาสมอง ไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (รุ่ง  แก้วแดง. 2540: 90-
117, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 185) ดังน้ันในปัจจุบัน ครูจึงต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน
ต้องฝึกคิดวิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และให้นักเรียนเป็นผู้สรุปความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง วิธีการในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มีหลายวิธี ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เทคนิคการคิดแบบ 
หมวกหกใบ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และการใช้ผังกราฟิก 
เป็นต้น    ผังกราฟิก (Graphic organizer) พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล 
(Asubel) ที่เสนอการจัดโครงสร้างความคิดล่วงหน้าก่อนที่จะเรียน โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่จะเรียนเข้ากับความรู้เดิมที่มีในโครงสร้างทางปัญญา (สุราง โค้วตระกูล. 2540 : 
32) การจัดระบบความรู้จะช่วยปรับระบบโครงสร้างความคิดของผู้เรียนให้เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ และความจํา
ข้อมูลที่รับมาใหม่ในสาขาเดียวกันอย่างมีความสัมพันธ์กัน ถ้าระบบโครงสร้างความคิดได้มีการจัดลําดับไว้
เหมาะสมชัดเจนดีอยู่แล้ว การเรียนรู้สิ่งใหม่จะเกิดขึ้นและจําได้แม่นยําขึ้น  สิ่งที่ช่วยทําให้เกิดโครงสร้างระบบ
ความคิดให้ผู้เรียนน้ี เรียกว่า ออแกไนเซอร์ (Organizer) ผู้สอนต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่จะสอน เตรียม
บทเรียน จัดเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนที่ผู้สอนจะสอนสิ่งใหม่ และมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการที่
ช่วยให้ผู้เรียนจัดระบบและเช่ือมโยงข้อมูลใหม่ให้เข้ากับข้อมูลที่เขามีอยู่ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างตัวแทนด้วย
ตนเองว่าเขาได้เรียนอะไรไป (Asubel 1963,อ้างถึงในโชติ จันทร์วัง.2547 : 2-3)  และวลัย  พานิช (2549:83) 
กล่าวว่า ผังกราฟิกสามารถพัฒนาการคิดให้ผู้เรียนได้ โดยฝึกการรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเช่ือมโยง
สัมพันธ์ของข้อมูลหรือมโนทัศน์ต่างๆ ที่เหนือกว่าสิ่งอ่ืนใดคือ ได้พัฒนาการฝึกนําตนเอง รู้ตนเองว่าทําอะไร 
บังคับตนเองไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มองเห็นทิศทาง หรือ มิติต่างๆท่ีเช่ือมโยงเก่ียวข้องในสิ่งที่
ตนกําลังค้นคว้า ศึกษาหรือแก้ปัญหา คือ การเกิดเมตาคอกนิชัน (Metacognition)  ด้วยสภาพปัญหาของการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนสังคม
ศึกษา มีความสนใจท่ีจะนําผังกราฟิกมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา ส 22101 สังคมศึกษา  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม ผู้วิจัยจึงทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาโดยใช้ผังกราฟิกสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความเช่ือว่าการใช้ผังกราฟิกควบคู่ไป
กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา น่าจะสามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนและอาจจะนําไปสู่การ
พัฒนาการคิดในลักษณะอ่ืนๆต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก กับ เกณฑ์ที่กําหนด  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - experimental research) โดยใช้แบบ
แผนการทดลองที่มีช่ือว่า One-group pretest-posttest design คือ มีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 10 ห้องเรียน 
รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด 415 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ เก่ง  ปานกลาง อ่อน 

    2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/3 จํานวน 44 คนซึ่ง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster sampling)โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เพราะนักเรียนทุกห้องมีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถในระดับเก่ง   
ปานกลาง และอ่อนในห้องเดียวกัน  

3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 

                   3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัย การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 วิชาสังคมศึกษา โดยใช้ผังกราฟิกสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 
          1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จํานวน 5 แผน  
เวลา 12 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการสร้าง คือ   
               1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย 2 โดยวิเคราะห์มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้เพ่ือกําหนดหน่วยการ
เรียนรู้ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
               1.2 ศึกษารูปแบบของผังกราฟิก เทคนิคการใช้ผังกราฟิกแบบต่างๆ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกโดยงานวิจยันี้มีผังกราฟกท่ีผูวิจยัเลือกใช ไดแก   Venn diagram   Web diagram  
T-chart  Concept Map  Spider map   Fish bone  Y-chart   PMI  Mind map  และ Problem and Solution                 
               1.3 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและดําเนินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู ดังนี้  ข้ันสรางความสนใจและช้ีแจงจดุมุงหมายของ
บทเรียน  ข้ันนําเสนอความรูใหม ข้ันผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณ  ข้ันคิดวิเคราะหจากปญหาหรือ
สถานการณ  ข้ันสรุปและจดัระเบียบความรู 
                1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอนสั งคมศึกษา  3 ท่ าน  เ พ่ือตรวจสอบความถูก ต้อง เหมาะสมโดยใ ช้แบบ 
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท นําคะแนนที่ได้มาหาคุณภาพได้คุณภาพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.70)  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
2.1  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จํานวน 1 ฉบับ คือ แบบทดสอบก่อน 

และหลั งการจัดการเรียนรู้  มีลักษณะข้อคํ าถามเป็นวัดสถานการณ์  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89   
                2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 1 ฉบับ คือ แบบทดสอบหลังการจัดการ
เรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.77      
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้าง คือ  ศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผล  
การสร้างข้อสอบจาก เอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่างๆ จากน้ันเขียนแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโนและเขียนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้ครอบคลุมตามความสามารถในการคิด
วิเคราะหทั้ง 5 ดาน  เนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรมการเรียนที่ต้องการวัด  นําแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
ประเมินและผล 3 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคล้องเหมาะสม ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) โดย
เลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไปเก็บไว้ และนําไปทดสอบใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p)  ค่าอํานาจจําแนก (r) และ ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR-20 จากนั้นนําแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอน ดังน้ี 
1.  ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็น

คะแนนก่อนเรียน 
               2.  ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยทดลองสอนด้วยตนเองในเวลาเรียนปกติ ใช้เวลาในการทดลอง
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ังโมง  

3.  ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียน และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน แล้วบันทึกผลการสอบไว้ 
               4.  ตรวจผลการทดสอบ นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
และสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนกับหลังการ 

จัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent 
           
          ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งน้ีเรียงตามลําดับดังน้ี 
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1.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
ผังกราฟิก 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผัง
กราฟิก โดยนําคะแนนที่ได้จากการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนการจัดการเรียนรู้มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างกับคะแนนที่ได้จากการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ 
 t – test แบบ dependent ผลปรากฏดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 :  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คะแนนการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนกับหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก 
 

คะแนนความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ 

n x  S.D. t 

คะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้ 44 13.68 4.413 
6.743* 

คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้ 44 16.73 4.020 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
        จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 13.68 และ 16.73 คะแนนตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้โดยใชผ้ังกราฟิก กับ

เกณฑ์ที่กําหนด 
                ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ผังกราฟิก กับเกณฑ์ที่กําหนด  ร้อยละ  75 ซึ่งหมายถึง นักเรียนจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 22.5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน และต้องมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 33 คน ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ที่กําหนด   
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ตารางที่ 2 : ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ผังกราฟิก  (รายบุคคล) 
 

คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน เทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 15   
2 25   
3 19   
4 23   
5 23   
6 16   
7 26   
8 24   
9 17   
10 24   
11 26   
12 19   
13 23   
14 19   
15 24   
16 23   
17 24   
18 16   
19 18   
20 24   
21 15   
22 16   
23 23   
24 24   
25 25   
26 26   
27 24   
28 25   
29 23   
30 24   
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
คนที ่ คะแนนหลงัเรยีน เทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
31 27   
32 24   
33 25   
34 23   
35 25   
36 23   
37 26   
38 24   
39 23   
40 25   
41 24   
42 26   
43 23   
44 24   

รวม 34 10 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 คือ เป็นจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 และมีนักเรียนจํานวน 10 คน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 22.70 นั่นแสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1.จากผลการวิจัยที่พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ผังกราฟิก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้นได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยได้แทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกแต่ละประเภทตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้อง
กับการคิดวิเคราะห์ของ มาร์ซาโน (Marzano.  2001 : 57-61)  5 ด้าน คือ การจําแนก การจัดประเภท  
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การสร้างหลักการ การคาดการณ์ ทําให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และเห็น
ความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจน  ว่าเข้าใจเ น้ือหาถูกต้องหรือไม่ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
สุรางค์ โค้วตระกูล (2548 : 302) ที่ว่า ผังกราฟิกมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ของ 
ออซูเบล ที่เน้นความสําคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้
เช่ือมโยงสิ่งที่เรียนใหม่เข้าไว้ในโครงสร้างทางปัญญาหรือความรู้เดิมที่มีในสมองของผู้เรียนและพัชรี แพนลิ้นฟ้า 
(2549 : 88) กล่าวว่า ผังกราฟิกจึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ  เป็นการสร้างรูปแบบการ
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คิดที่เป็นระบบ ทําให้มองเห็น องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรม ทําให้
นักเรียนมองเห็นภาพของความคิดของตนได้ชัดเจน จึงสามารถจัดระบบความคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี  
ผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สกุลการ สังข์ทอง (2548 : 79) ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิกกับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้โดยไม่ใช้ผังกราฟิก แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคการใช้ผังกราฟิกสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่จัดการ
เรียนรู้โดยไม่ใช้ผังกราฟิก และผลการวิจัยของ ฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง  (2549 : 67) ซึ่งพบว่า นักเรียนกลุ่มที่สรุป
บทเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ผังกราฟิกแบบผังก้างปลา มีความคิดเชิงสาเหตุและผลสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่
สรุปบทเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
กลุ่มที่สรุปบทเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001และผลงานวิจัยของ ประถมพร โคตา 
(2554 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เขียนแผนผังมโนมติ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ วิทวัส อินทมานนท์ (2554: 108) ที่พบว่า นักเรียนที่
เรียนสังคมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
         จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การนําผังกราฟิกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
           2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม ซึ่งแสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เป็นวิธีการท่ีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้นได้  ทั้งน้ีเพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นน้ันไม่ได้เน้นวัดความรู้ความจําเพียงอย่างเดียวแต่เป็นแบบทดสอบที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เมื่อ
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดจึงสามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิได้ในระดับดี ประกอบ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดระบบการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์กับเน้ือหา ทําให้เห็นโครงสร้างภาพรวมของเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์ในเน้ือหาน้ันๆ ทําให้ง่ายต่อการเข้าใจจึงส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาโดยรวมดีขึ้น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐ  สิมะธัมนันท์ (2551 : 96 ) ซึ่งพบว่า ผลการ
เรียนรู้เรื่อง การเมืองการปกครองของนักเรียนเตรียมทหารช้ันปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนการสอน สูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 70 และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถ
ในการสร้างแผนผังกราฟิกของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  ในขณะที่งานวิจัยของ  สายพิณ  มาวรรณ (2551 : 84) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนผังมโนทัศน์ประกอบการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนจํานวนร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชนุช  รัตนสาร (2555 : 122) ที่พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเทคนิคผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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         จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้ผังกราฟิกสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 
           
ข้อเสนอแนะ    

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ครูผู้สอนควรนําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พัฒนาความสามารถ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น อันเป็นเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 

1.2 ครูควรฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยกับวิธีการสอน และฝึกการใช้ผังกราฟิกแบบต่าง ๆ 
ก่อนการทดลอง และครูต้องเตรียมการเป็นอย่างดีเพ่ือให้การสอนราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

1.3 นักเรียนต้องอาศัยการวิเคราะห์และสรุปเน้ือหาจากการอ่านตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ครู
กําหนดให้ ดังน้ันครูควรช่วยแนะนําการใช้ผังให้เหมาะสมกับการคิดวิเคราะห์ และพยายามซักถามเพ่ิมเติมให้
นักเรียนสามารถคิดเช่ือมโยงความรู้เดิมกับปัญหาที่พบ เพ่ือที่จะให้นักเรียนค้นหาคําตอบให้ได้ ตลอดจนครูต้อง
ตรวจงานและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

 1.4 นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้ตามเวลาที่กําหนด และครูควรสร้างกําลังใจในการเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดทักษะการเขียนและขาดทักษะการคิดขั้นสูง 
                1.5 การเขียนสถานการณ์เพ่ือเป็นคําถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยควรเขียนสถานการณ์ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรยีนคิดวิเคราะห์จากตัวอย่างที่หลากหลายในสภาพสังคมปัจจุบัน 
                1.6 ควรจัดกิจกรรมกลุ่มบ้างตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งกัน
และกัน จะทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจในการเรียนมากย่ิงขึ้น โดยครูต้องควบคุมบริหารเวลา
ให้ดี และดูแลนักเรียนที่อาจก่อกวนหรือไม่ให้ความร่วมมอืในการทํากิจกรรม เพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนการ
สอนของห้องอ่ืน ๆ หากเป็นไปได้ควรจัดกิจกรรมโดยใช้เวลาสองช่ัวโมงติดต่อกันในแต่ละคร้ังของการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้กิจกรรมดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 

 
2.   ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัย โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกไปทดลองกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ 

2.2  ควรมีการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก โดยศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคงทนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 

2.3  ควรมีการวิจัยโดยนําเอาผังกราฟิกประเภทต่าง ๆ มาสร้างเป็นแบบฝึกมัลติมีเดียเพ่ือเสริมการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังการ
เรียนของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนได้รับการจัดเรียนรู้แบบ
ปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI 3) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของกลุ่ม
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI และ4) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การโรงแรม นิเทศสื่อดิจิทัล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด การ
บัญชี  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมๆละ 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศาสตร์
แบบออนไลน์ด้วย CAI  
             ผลการศึกษาพบว่า   
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแบบออนไลน์ CAI ก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่า มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื ่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที ่ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ CAI มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ วิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาด้วยแบบปกติ พบว่า มีค่าเฉล่ีย = 0.14 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและ
แบบออนไลน์ CAI มีค่าเฉล่ีย = 0.53 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

 4. นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด   

คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ซีเอไอ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)/ วิชาจริยศาสตร์ 
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ABSTRACT   
The objectives of this research were as follows: 1) to compare the Ethics Academic 

Achievement in  the pre-test period  and the  post-test period between  groups of students 
who studied in the formal classroom and the students who studied via CAI online; 2) to 
compare the difference of the Ethics Academic  Achievement in the post-test period 
between groups of the students who studied in the formal study in the classroom and the 
students who studied via CAI; 3) to know the validity of the Ethics Academic Achievement  
of the students who studied in the formal study in the classroom and the students who 
studied via CAI online ; and 4) to study the students’ satisfaction towards the Ethics study 
via CIA online. 

The subjects were first year undergraduate students of Siam Technology College 
belonging to the faculties of Automative Technology, Electrical and Electronics Technology, 
Computer Technology, Hotel Studies, Communication Arts Digital Media, Business Computer, 
Marketing and Accounting. They were divided into control group and experimental groups; 
each group having 75 in number.  The instruments used in collecting data were 1) the Ethics 
Academic Achievement tests and 2) questionnaire on students’ satisfaction towards the 
Ethics study via CAI online. The used statistics were descriptive statistics, frequency, 
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including t-test. 
The results of research were found as follows: 

1. The Ethics Academic Achievement of the students who studied in the formal 
classroom and the students, who studied via CAI online, had statistic difference between the 
pre-test period and the post-test period at the level of average .05. 
   2. The results of the comparison of difference of the Ethics Academic Achievement 
entitled “The Morality and Role and Duties of the Students Between the Students Who Studied 
in the Formal Classroom and the Students Who Studied via CAI Online” were found that the 
second group of students who studied via CAI online had a higher level of average than the first 
group of students who studied in the formal classroom at the level of average .05. 

3. The validity of the Ethics Academic Achievement entitled “The Morality and Roles 
and Duties of Students” who studied in the formal classroom had the level of average 0.41; 
which meant that the students in this group made a progress in the study in 14 percent 
increase. The validity of the Ethics Academic Achievement  entitled “The Morality and Roles 
and Duties of Students” of the students who studied via CAI online had the level of average 
0.53; which meant that the students in this group made a progress in the study in 53 
percent increase. 
4. The students who studied Ethics via CAI online had satisfaction towards the study in the 
whole view of the highest level. 

Keywords:  Effectiveness of the Study/ CAI (Computer Assisted Instruction)/ Ethics 
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บทนํา 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนช่วยทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการ

ต่างๆ เพ่ือ ใช้เป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้กับผู้ที่สนใจในการแสวงหาความรู้
สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและเต็มศักยภาพ  ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วย CAI มีทั้งข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ จึงเป็นสิ่งที่สามารถ
พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์ของผู้เรียนควบคู่กันไปได้ด้วย ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ ใน มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตาม เช่น ข้อที่ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

วิชาจริยศาสตร์เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงต่อการศึกษาทุกระดับช้ัน แต่
การเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์ในปัจจุบันยังประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิการจัดกลุ่มเรียนเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ทําให้นักศึกษาต้องประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมของการเรียน ผู้เรียนขาดการสื่อสารโต้ตอบกับ
ผู้สอน ผู้เรียนไม่อาจติดตามการเรียนได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น เพ่ือนําไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้การจัดการเรียนแบบ
ออนไลน์ CAI เป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI ทําให้
นักศึกษามีโอกาสได้ทบทวนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนปกติด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของสิริพร ทิพย์สูงเนิน 
(2547) ว่า การเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นน่ิง มีผลการวิจัยสนับสนุนว่าสามารถนํามาทดแทนหรือใช้เสริม
ระบบการเรียนแบบเดิม(Tradition instruction) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดับสูงและสอดคล้องกับแนวคิดของมนต์ชัย เทียนทอง(2545 :บทคัดย่อ)และถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2549)กล่าวว่า การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ในระบบอีเลิร์นน่ิงเน้นผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จาก
สถานที่ใด ณ เวลาใดก็ได้ ตลอดทั้ง 7 วัน และวันละ 24 ช่ัวโมง การบริหารจัดการเรียนการสอน เช่น การ
สร้างเน้ือหา สื่อการเรียน การนําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน
(Application Software) เป็นเคร่ืองมือซึ่งเรียกว่า ระบบบริหารจัดการรายวิชา(Course Management 
System: CMS) หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ทําให้การ
บริหารจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นน่ิงสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  มีนโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT Based) มาเป็น
ฐานข้อมูลในการเรียนรู้ และได้มีการสนับสนุนให้หลายหน่วยงานจัดทําสื่อการเรียนการสอน อาทิเช่น 
ศูนย์บริการ E-Learning เพ่ือดําเนินการผลิตสื่อการเรียนแบบออนไลน์ด้วย CAI รูปแบบต่างๆออกมาเป็น
จํานวนมาก ดังน้ันเพ่ือให้มีการพัฒนาการผลิตการเรียนแบบออนไลน์ด้วย CAI ดําเนินไปในแนวทางที่ดีย่ิงขึ้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่จัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI เพ่ือ
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาจริยศาสตร์ต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
                1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังการเรียนของกลุ่มนักศึกษา
ที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI  
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  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มของนักศึกษาที่เรียน
ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI  
  3) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI    
 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษา ที่มีต่อการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           1.1 ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 
บัญชี และคณะเทคโนโลยี จาํนวน 150 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ 

บัญชีและคณะเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 75 คนซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจง  

   
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรต้น  ได้แก่  -  วีธีการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ 
- การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI  

ตัวแปรตาม ได้แก่   -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            -   ความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI 

3. ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ ผูวิ้จัยใช้ในครั้งน้ี  จาํนวน 12 คาบ 

4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ครั้งน้ีได้แก่ 
            4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI  
5. การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 

5.1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   มีขั้นตอนดังน้ี 
5.1.1 ศึกษาทฤษฏีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล ของวิชาจริยศาสตร์และเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ โดยศึกษา
เทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑ์ 

 5.1.2 วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ และเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
แบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและจุดประสงค์ 

5.1.3 สร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเน้ือหา
และเหมาะสมของการใช้ภาษา   

5.1.4 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโดยการหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา
หรือค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วนํามาทําการวิเคราะห์ โดยทําการทดสอบกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 50 คน 
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5.1.5 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และหาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
รายข้อโดยใช้เทคนิค 50% (บุญชุม ศรีสะอาด: 2543) แล้วคัดเลือกเอาข้อสอบที่มีระดับความยากง่าย 
(P) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ .20 ขึ้นไป ข้อใดที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ก็
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น 

5.1.6 นําแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่ม 
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

5.1.7 นําแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
 

5.2 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์
แบบออนไลน์ CA I มีขั้นตอนดังน้ี 

5.2.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน แบบสอบถามความ
คิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํา จากหนังสือพ้ืนฐานการวิจัยการศึกษา  

                     5.2.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยกําหนดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
                 5.2.3 นําแบบทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการจัดการเรียนวิชา 

จริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (IOC) แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไข 

         5.2.4 นําแบบทดสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มทดลอง  
                            

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี ้
5.1 ทดสอบก่อนและหลังการเรียน โดยให้นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา  
5.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI ให้

นักศึกษาตอบแล้วนําผลมาวิเคราะห์ 
 

6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
6.1 ค่าร้อยละ (%) 
6.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

             6.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)     
            6.4 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  
 
 ผลการการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion 
   การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์ เรื ่องจริยธรรมกับ
บทบาทหน้าที ่ของนักศึกษา ระหว่างการจัดการเรียนรู ้ปกติกับการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI” 
สามารถนําประเด็นมาอภิปรายผล ได้ดังน้ี    

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนแบบ
ออนไลน์ CAI ในวิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  เมื่อ
นําแบบทดสอบไปทําการสอบนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา มีผล
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คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ทั้งน้ีแสดงให้เห็น
ว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ที่ได้รับการเรียนรู้ของแบบปกติกับแบบออนไลน์ CAI มีพัฒนาการการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น
ได้ แต่เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า การจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ปกติ  ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI เป็นวิธีการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 

  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรม
กับบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการแบบออนไลน์ CAI พบว่า 
นักศึกษา ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI มีผลคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่า ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากการใช้เทคโนโลยี การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ด้วยการ
นําเสนอเพ่ือสร้างประสบการณ์ โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ที่นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง อาจสรุป
ได้ว่าการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI เป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้าน
ของข้อจํากัดเก่ียวกับเวลา และสถานที่ศึกษาของผู้เรียน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทาง
การศึกษา  ช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เปลี่ยนจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมไปสู่โลกกว้าง
แห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้ สนับสนุนการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น 
เอ้ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ 2 รูปแบบ คือ ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันและผู้สอน  เปิดโอกาสสําหรับผู้เรียนใน
การเข้าถึงผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบันจากในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานของตน สู่สายตาผู้อ่ืนอย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร ให้
ทันสมัยได้อย่างสะดวกสบาย  
 3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้แบบปกติ วิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.14 มีหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 และดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI วิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.53 มีหมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53 สรุปได้ว่า
การจัดการเรียนแบบออนไลน์ CAI หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ส่วนบุคคล ผู้เรียนได้โต้ตอบกับเน้ือหา  สร้างความต้ืนเต้นในการรับรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองมีความรู้ 
ความเข้าใจเน้ือหามากขึ้นกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติหรือจากบทเรียนเพียงอย่างเดียว ช่วยให้การเรียนมี
คุณภาพและมีทัศนคติต่อการเรียน เป็นผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น    ดังน้ันหากได้มีการจัดการเรียน
แบบออนไลน์ CAI หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาจริยศาสตร์ จะทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

     4. นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI    มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์จัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บ สร้างโดยอาศัย
หลักการใช้สิ่งเร้าเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง  มีการโต้ตอบซักถามปัญหา ในขณะเรียน ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดและ
ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน  ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตรงกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  จากผลการวิจัยในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบการจัดการเรียนแบบ
ออนไลน์ CAI พอสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ที่บทเรียน CAI สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ในขณะที่เรียนมากกว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทอ่ืน ๆ บทเรียน CAI สนับสนุนการ
เรียนแบบรายบุคคล (Individualization) ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเวลาใดก็
ได้ตามต้องการ พร้อมกันน้ันบทเรียน CAI ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบทเรียน CAI ใช้
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คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการนําเสนอบทเรียน เป็นสิ่งแปลกใหม่ มีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนตลอดเวลา 
ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่าย ทําให้ช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วย และท้ายสุด บทเรียน CAI ยังให้ผล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองได้ทันที 
 

สรุป 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแบบออนไลน์ CAI 
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื ่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที ่ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ CAI พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ CAI มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ วิชาจริยศาสตร์ เรื่องจริยธรรมกับบทบาทหน้าที่ของ
นักศึกษาด้วยแบบปกติ พบว่า มีค่าเฉล่ีย = 0.14 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น    และ
แบบออนไลน์ CAI มีค่าเฉล่ีย = 0.53 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน 

 4. นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการจัดการเรียนวิชาจริยศาสตร์แบบออนไลน์ CAI มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงาน

นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีปีการศึกษา 2555 
จํานวน 348 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิจําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 125 คน และครู 223 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เช่ียวชาญและมีค่าความเช่ือมั่น 0.980วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่าในภาพรวมและทุกรายด้านเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่มตามลําดับ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด  
 คําสําคญั: การนิเทศภายใน, การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
ABSTRACT 

This project is to study 1) the administrators and teachers educational Supervision at 
the Saraburi Primary Educational Service Area Office. And 2, to compare the implementation 
of supervision by the administrators and teachers in school. The Saraburi Primary 
Educational Service Area Office takes into consideration a person’s gender, age, marital 
status, and educational background. The example groups, the administrators and teachers at 
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Saraburi Primary Educational Area Office academic years of 2012. All 348 people. The 
administrators groups 125 people and teacher 223 people. All this project T-test from 
Scheffe’s method. 

1) The opinions of the administrators and teachers about educational at Saraburi 
Primary Saraburi Educational Area Office. Saw everything and something, help and advice 
made teachers professional. Skill development and work groups. 

2) This results comparing the view of the administrators and teachers about the 
educational supervision at Saraburi Primary Educational Area Office. Did not differ statistically 
significant at the .05 level on education by gender and age. The size of the institution is 
affiliated. 

Keywords: Supervision, Operate of Supervision. 
 

บทนํา 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผล

กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นเหตุให้วิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้
เปลี่ยนแปลงจากความเรียบง่าย ไปสู่ความสับสน มีการแข่งขันสูง ความนิยมในวัตถุมีอิทธิพลสูง คุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเคยควบคุมแนวคิดแนวปฏิบัติของเด็กและเยาวชนถูกละเลยหรือลืมเลือนไป  และสภาพ
ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้ทําหน้าที่ขัดเกล่าจิตใจ และปลูกจิตสํานึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่ 
ดังน้ันความรับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนบุตรหลาน จึงตกเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนในการอบรม สั่งสอน 
ปลูกฝัง ฝึกฝนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและคุณสมบัติสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม (อัมพร  พงษ์กังสนานันท์, 2551 : 33) 

หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กําหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก สะท้อนให้เห็นว่าการที่สถานศึกษาจะดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครองและชุมชน สถานศึกษาจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวให้ประสบผลสําเร็จน้ัน ต้องอาศัยกระบวนการบริหาร 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญและเป็น
กระบวนการหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศภายในโดยเฉพาะนั้น มีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่ง
กําหนดการกํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยังได้กําหนดให้การนิเทศ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การประเมินด้วย (ธีระ  รุญเจริญ, 2550 : 8-25) 

การนิเทศภายในเป็นกระบวนการดําเนินงานภายในโรงเรียนที่จะพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการนิเทศภายในต้อง
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ต้ังอยู่บนหลักการด้านวิชาการ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งด้านความคิดเห็นและการกระทํา ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีประสบการณ์ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร สิ่งสําคัญที่ช่วยให้
ผู้บริหารประสบความสําเร็จในการพัฒนาครู คือ การนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินการโดย
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครูร่วมมือกันค้นหาหรือสืบข้อมูลที่จะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน  การนิเทศภายในจะทําให้ครูรู้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และทําให้มี
บรรยากาศการนิเทศเป็นกันเอง รู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยส่วนรวม กําหนดให้การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังอย่าง
ต่อเน่ืองถูกต้องและครบกระบวนการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป และถือเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารที่จะต้องหา
ทางแก้ไขและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 179-180)การจัดการ
ศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดน้ัน ครูจะต้อง
มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ และสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยองค์รวมสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การ
นิเทศช่วยเหลือ(coaching)อย่างต่อเน่ืองที่เอ้ือให้การทํางานของครูและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง เพราะจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของครูและสถานศึกษาที่ ย่ังยืน (กรมวิชาการ, 2544:1)ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแบบขยายโอกาสทางการศึกษานั้นมีกระบวนการที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับความคิดเห็นของแก้วตา 
เล็กกระจ่าง (2545:1) ได้ให้ความคิดเห็นว่า การนิเทศจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแนะนําและให้บริการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานราบรื่น ผู้บริหารจึงต้องใช้การบริหารและการนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศภายใน ซึ่งการ
นิเทศจะเป็นเคร่ืองมือเสริมให้การบริหารได้ผลดีควบคู่กันไปเสมอ ในการจัดการศึกษานั้นจะประกอบด้วย
กระบวนการสําคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะเกื้อหนุนการจัด
การศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับการศึกษา  

การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาน้ัน เป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman, 
1985 : pp.7-9) กําหนดขอบข่ายการนิเทศภายในสถานศึกษาไว้ 5 งาน ดังน้ี 1) การให้ความช่วยเหลือแก่ครู
โดยตรง (direct assistance) 2) การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (staff 
development) 3) การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม (group development) 4) การพัฒนาหลักสูตร 
(curriculum development) 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ชุมชนตอบสนองความต้องการของสังคมตามเป้าหมายที่ต้ังไว้   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย2เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
ทั้ง 2 เขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษา ทั้งสิ้น 272 โรงเรียน  ผู้บริหาร 313 คน ครู  2,441 คน  นักเรียน 
48,294 คน และมีผลสัมฤทธ์ิจากการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net) ปีการศึกษา 
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2553  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ในสาระวิชาหลัก ได้แก่ภาษาไทยค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.56 และ 42.69 ตามลําดับ  คณิตศาสตร์ค่า
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.47 และ 24.52 ตามลําดับ วิทยาศาสตร์ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.58 และ 28.60 
ตามลําดับ ภาษาอังกฤษค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 16.23 และ 15.57 ตามลําดับ สังคมศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ47.05 และ 41.84 ตามลําดับ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรี เขต 1, 2554, หน้า 
15-25) และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระวิชาหลัก 
ได้แก่  ภาษาไทยค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 30.75 และ 41.84 ตามลําดับคณิตศาสตร์ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
33.16 และ 23.42 ตามลําดับ วิทยาศาสตร์ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.00 และ 28.75 ตามลําดับ 
ภาษาอังกฤษค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.12 และ 14.71  ตามลําดับ  สังคมศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
46.29 และ 39.67 ตามลําดับ ผลการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พบว่าการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2ทุกระดับยังไม่เป็นระบบชัดเจนการนิเทศภายในยังไม่ตอบสนองปัญหาและขาดการ
ประเมิน ขาดข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถติดตามกํากับได้
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตามเป้าหมาย การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกระดับยังไม่ทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ รูปแบบการนิเทศภายในยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ จึงส่งผลให้การปฏิบัติการนิเทศภายใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2554 :1-2) 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา พอสรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญย่ิงที่
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานนิเทศ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจําเป็นที่ผู้บริหาร
และครูต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านการนิเทศภายใน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก และเห็น
ความสําคัญ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจจะศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเพ่ือเป็นข้อสนเทศสําหรับผู้บริหาร ครู และผู้เก่ียวข้อง ได้นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย 
แนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรี 

2.เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสระบุรี จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิ
การศึกษา ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษาที่สังกัด 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2,754 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1, 2555 :7), (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2, 2555 :5) 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 348 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่(Yamane) และทํา
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

 
2. เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับ

การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาทางการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านเน้ือหา ระเบียบวิธีการวิจัย และมีประสบการณ์
ทางการวิจัย จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามและตัวแปรที่ต้องการวัด แล้วนํามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence:IOC) รายข้อมีค่าระว่าง 0.60-1.00 และได้
มีการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของข้อคําถามและภาษาที่ใช้ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ นําแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปดําเนินการทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือทําการวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (reliability) ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าเท่ากับ 0.980 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีถึง
ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 และ เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

2. ขอหนังสือจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และ 
เขต 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารและครูผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 100 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ตามความมุ่งหมายและ

สมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(percentage) 
ตอนที่ 2 การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย xส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่าในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยดังน้ี 

1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงภาพรวมและทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 
ลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) มีการวางแผนระหว่างผู้บริหารร่วมกับครูผู้สอนก่อนให้ความช่วยเหลือ 
2) มีการนิเทศภายในสถานศึกษาสัมพันธ์กับปฏิบัติจริงและ3) มีการใช้สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือครูผู้สอน รายข้อลําดับสุดท้าย คือ มีการสรุปวางแผนการตรวจสอบการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ภาพรวมและทุกรายข้ออยู่
ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบต่างๆ 2) การจัดกิจกรรมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสรุปวางแผนการตรวจสอบ
การช่วยเหลือการการและ 3) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู รายข้อลําดับสุดท้าย คือ การ
สํารวจความจําเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.3  ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และทุกรายข้ออยู่
ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การประเมินผลทักษะการทํางานกลุ่ม, และมีการ
จัดหาคู่มือ สื่อ เอกสารต่างๆให้ครูรวมกลุ่มศึกษาและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) มีการวางแผนและดําเนินงาน
ตามแผนแก้ปัญหาของทีม และ 3) ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าให้ครูทุกคนด้วยความยุติธรรม รายข้อ
ลําดับสุดท้าย คือ มีการกําหนดปัญหาและเป้าหมายของการแก้ปัญหาร่วมกัน 

1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ภาพรวมและทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย ดังน้ี 1) มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในการเรียนการสอน 2) มีการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านความตระหนักของการเขียนหลักสูตร และ 3) มีการส่งเสริมให้มีการ
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รายข้อลําดับสุดท้ายคือ มีการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
ของสถานศึกษา 

1.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ภาพรวมและทุกรายขอ้อยู่ในระดับมาก เรียง 3 ลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครใูหท้ราบถึงวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การ
อํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร และการค้นคว้าข้อมูลประกอบการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน และ 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน รายข้อลําดับสุดท้าย คือ การกําหนดวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียนหรือวิธีการหาคําตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี มีดังน้ี   

2.1  ครูทีม่ี เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง อายุ และขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด มีความเห็น
ต่อการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2  ครูที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาในภาพรวมและด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม การ
พัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความเห็นต่อการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีผู้วิจัยมีหัวข้อในการอภิปรายผล ดังน้ี 

1.  จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานและการบริหารงานทุกอย่างใน
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันจากการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิตยา ทองไทย (2542: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีเรือน ลิขิตเดชา
โรจน์ (2545:บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาอํานวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาอํานวยวิทย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.1  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการวางแผนระหว่างผู้บริหารร่วมกับครูผู้สอนก่อนให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมากย่ิงขึ้น ทําให้รู้ขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือนํามาปรับใช้ในการวางแผนและคอยช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยนีนันทสมบัติ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษาชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สังกัดสํานักงานกากรประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามขอบข่ายของกระบวนการนิเทศภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ กิจกรรมการนิเทศภายในที่คณะครูมีความต้องการในระดับมาก 

 1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบต่างๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ 
ความสามารถ ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลสะท้อน
คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย 
บุตรโคตร (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า มีสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตามกระบวนการนิเทศพบว่าขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการ ขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือก และขั้นการปฏิบัติการนิเทศ ส่วนขั้นการประเมินผลและ
รายงานผล และขั้นการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศอยู่ในระดับกลาง 

 1.3  ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินผลทักษะการทํางานกลุ่ม, และมีการจัดหาคู่มือ สื่อ เอกสาร
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ต่างๆให้ครูรวมกลุ่มศึกษาและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารงานในสถานศึกษาให้
ความสําคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการให้ความสะดวกด้านทรัพยากรในสถานศึกษา 
เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามเป้าหมายตามที่ต้องการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมหมายสร้อยนาคพงษ์ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) การ
นิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

 1.4  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในการเรียนการสอน ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่า การดําเนินงานของสถานศึกษาจําเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการนิเทศเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดทํา
หลักสูตร เพ่ือให้เกิดคุณภาพของสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปิยนีนันทสมบัติ (2548:บทคัดย่อ) การพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สังกัด
สํานักงานกากรประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามขอบข่าย
ของกระบวนการนิเทศภายในของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ กิจกรรมการนิเทศภายในที่คณะครูมีความ
ต้องการในระดับมากที่สุด คือ ศึกษาข้อมูลการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม สัมมนาของคณะครู เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาด้านหลักสูตร 

 1.5  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูให้ทราบถึงวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า 
จากการประเมินการนิเทศหลายครั้ง ทําให้ผู้บริหารรู้ถึงปัญหาและจุดบกพร่องของบุคลากรแต่ละคน ดังน้ัน
ผู้บริหารจึงคอยให้คําแนะนําเพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักด์ิเศวตสุพร (2549: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบว่า 

 2.1  ครูที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาที่
สังกัด มีความเห็นต่อการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า บทบาทความรับผิดชอบด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้สถานศึกษามีมาตรฐานเพ่ือรองรับการนิเทศภายใน ดังน้ันบทบาทและความรับผิดชอบ
จึงถูกกระจายออกไปอย่างสมดุลภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักด์ิเศวตสุพร 
(2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  1) การนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการนิเทศ
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ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการ
ทํางานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชาย บุตรโคตร 
(2547:บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเลย พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับปัญหาการ
ดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
       2.2  ครูที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความเห็นต่อการดําเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาในภาพรวมและด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม การ
พัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความเห็นต่อการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันส่วนด้านการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาวะความเครียดต่อบทบาทหน้าที่ทําให้มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ันสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันจึงทําให้มีความ
คิดเห็นต่อการนิเทศภายในแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย บุตรโคตร 
(2547:บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเลย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับสภาพการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา จําแนกตามสถานภาพในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในแล้วปรากฏว่า ขั้นการวางแผนและกําหนดทางเลือกขั้น
การปฏิบัติการนิเทศมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขั้นการสร้างสื่อและ
เครื่องมือนิเทศมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1.  ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยระดับสุดท้าย คือ มีการสรุป
วางแผนการตรวจสอบการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรนําข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ
ภายในมาวิเคราะห์ เพ่ือทําการหาข้อสรุปถึงสิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาต้องการขอความช่วยเหลือมากที่สุด 
เพ่ือค้นหาวิธีการในการให้บุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหา 

2.  ด้านการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพพบว่า รายการที่มีค่าเฉล่ียระดับ
สุดท้าย คือ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญต่อการสํารวจความต้องการของครู ถึงสิ่งที่จําเป็นต้องใช้
เก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษา ที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

3.  ด้านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม พบว่า รายการที่มีค่าเฉล่ียระดับสุดท้าย คือ มีการกําหนด
ปัญหาและเป้าหมายของการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งจากปัญหาดังกล่าวพบว่าปัจจุบันบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ความสามัคคี ขาดความร่วมมือในการดําเนินงานภายในสถานศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
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ความสามารถในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถทํางานเป็นทีม เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษา 

4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า รายการที่มีค่าเฉล่ียระดับสุดท้าย คือ มีการสรุปผลการดําเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญของบทสรุปต่อหลักสูตร 
เพราะหลักสูตรเป็นตัวกําหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน การสรุปหลักสูตรที่ได้ทําการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.  ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉล่ียระดับสุดท้าย คือ การกําหนดวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน หรือวิธีการหาคําตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นที่
พึงพอใจ 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อนําเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน 
ในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่อง ระบบการพิมพ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เพ่ือพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบบทเรียนออนไลน์ สําหรับใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ (2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษา
ค้นคว้า หรือทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษา ในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ (3) 
เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ให้กับ นักศึกษา
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ นักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน  100 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้จากการทําแบบทดสอบหลังการเรียนได้ดีขึ้นโดยมีผล
คะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 11.61  คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 38.70  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
ช่วยให้ทบทวนบทเรียนได้สะดวกในเวลาท่ีต้องการ  ร่วมทั้งการมีบทเรียนออนไลน์ วิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
ประยุกต์ ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาบทเรียน ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รูปแบบการเรียนกระตุ้นความสนใจ น่า
ติดตาม ความชัดเจนในการเข้าถึงเน้ือหาวิชาในแต่ละบทเรียน ความยาวในการนําเสนอแต่ละหน่วย /ตอน 
เหมาะสม การสื่อความหมายของภาษา ตัวอักษร และภาพประกอบ การออกแบบมีความเหมาะสมสวยงาม
ง่ายต่อการใช้ การยกตัวอย่างสอดคล้องกับบทเรียน และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน ในระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับความสําคัญ คือ พึงพอใจมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  คือ 0.40  และค่าเฉล่ีย 4.22  
 คําสําคัญ  บทเรียนออนไลน์, รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์, ระบบการพิมพ์ 
 
Abstract  
 The objective of this research was to (1) to develop content and lessons online. For 
use as a medium of instruction in the course. Application of digital media The printing 
system (2) to increase the study. Or reviewing lessons to students In the course of digital 
media applications The printing system (3) to develop a website for teaching courses digital 
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media applications. The printing system to Subject Digital Media Faculty of Liberal Arts Siam 
Technology College and students who are interested.  
 This was a survey research. The sample consisted of 100 student  in the Bachelor of 
Arts course Department of Digital Media  Faculty of Arts Siam Technology College. The 
instrument of this study was a questionnaire . Descriptive statistics were used and then 
presented by percentage, the mean, and standard deviation. 
 The results revealed  that the Student learning outcomes of the test scores have 
improved by an average increase of 11.61 percent, 38.70 points, most students are very 
satisfied. Allows easy lesson in time. Including the online learning Department of Applied 
Digital Media Help them understand the lesson content level of satisfaction possible. Study 
stimulate interest, appeal, clarity of access to the material in each lesson, the length of each 
presentation units / when appropriate, the meaning of language, the text and illustrations, 
the design is more suitable. Easy to use, for example, corresponds to a lesson. And help to 
achieve the goals of the class Level of satisfaction was very satisfied with the standard 
deviation (S.D.) were 0.40 and the mean of 4.22 
 Keywords  :   Online Learning, Applied digital print media, Printing systems. 
 
ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
 
 การนําอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เป็นการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศไทย  โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย ซึ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน็คเทค) เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 โดย
เป็นการเช่ือมต่อโรงเรียนในประเทศไทยเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับ
การศึกษาและคุณภาพของเยาวชนไทย โดยใช้เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนที่จํากัดเพียงในหนังสือเป็น
ความรู้จากโลกกว้าง สามารถรับรู้ ความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมของท่ีอ่ืนๆ และใช้เป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษา
ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ (ยืน ภู่วรวรรณ,2546:66) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้ประเทศไทยเคยเป็นผู้นําทางด้านอีเลิร์นน่ิงในอาเซียน แต่ถึงปลายปี พ.ศ. 
2555 และต้นปี พ.ศ. 2556 มีผู้กล่าวหาว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาด้านอีเลิร์นน่ิง ฉะน้ัน ท่านผู้
ที่เก่ียวข้องน่าจะช่วยกันระดมสมองหาทางแก้ไขให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นผู้นา อีเลิร์นน่ิงในอาเซียน
ต่อไป (ศรีศักด์ิ จามรมาน,2556 )  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้
ใช้การเรียนออนไลน์ มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากรายงานผลสํารวจเรื่อง “อีเลิร์นน่ิงระดับปริญญาผุดขึ้นมา
มากมาย : การศึกษาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2548” ได้ผลการสํารวจเพ่ิมขึ้นจาก 1.60 ล้านคน เป็น 
1.98 ล้านคน น้ันคือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.75 สถานศึกษาพากันมองโลกในแง่ดีว่าจะมีจํานวนนักศึกษาแบบอีเลิร์
นน่ิงเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต (ศรีศักด์ิ จามรมาน,2548 : 3)  
 ทั้งน้ี แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-
2556  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 3  เขียนไว้ว่า  “ พัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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และมีระบบสารสนเทศและโครงข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งน้ี ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายตัวของความต้องการของผู้บริโภค สามารถ
ให้บริการมัลติมีเดียธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ในสังคม
แห่งการเรียนรู้ ”  โดยมาตรการที่ 3.3 มุ่งเน้น “พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานสารสนเทศและ การส่ือสารเพ่ือ
ยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน”  
 การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์หรือเว็บไซต์ จึงนับเป็นสิ่งที่สําคัญในการ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเน้ือหาในบทเรียนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง เวลา และสถานที่  โดยปัจจุบันระบบ
อินเทอร์เน็ต มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และมีผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้น ในประเทศไทยเร่ิมการใช้อินเทอร์เน็ตครั้ง
แรก เมื่อ พ.ศ.2530 เริ่มจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติ ของ NECTCE 
รายงานว่า ปี พ.ศ.2534 มีจํานวนผู้ใช้ 30 คน จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2553 มีผู้ใช้มากถึง 21,000,000 คน แสดงให้
เห็นถึงความสําคัญ และความนิยมใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2553 อ้างใน ดวงขวัญ สาครชลธาร) 
 ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สามารถตอบสนองและส่งเสริม ความต้องการของผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาเรียนรู้ ให้มีความอิสระในการค้นคว้า ผู้วิจัยจึงศึกษาหัวข้อวิจัย “การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์” 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบบทเรียนออนไลน์ สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ 
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการศึกษาค้นคว้า หรือทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษา ในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์
ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ 
 3. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ให้กับ 
นักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ นักเรียนนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 1. ด้านเน้ือหา พัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์ โดย
ศึกษาจากตํารา และเอกสารการสอน ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถนํามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน เรื่องระบบการพิมพ์ ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
 ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาบทเรียนและด้านการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  -  ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาบทเรียนที่เก่ียวข้องกับรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 ท่าน 
  -  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 3 ท่าน  
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 ประชากร    ได้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปะศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จํานวน  126 คน   (นักศึกษารหัส 53 – 56 ) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะศิลปะศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ให้ได้จํานวน 100  คน   
 3. ด้านระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือนมีนาคม 2556 ถึง เดือน ธันวาคม 2556 
รวมระยะเวลา 10 เดือน    โดยมีขั้นตอนและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: ขั้นตอนและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหา
การเรียนการสอนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์”   ผู้วิจัยได้นําเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลการประเมินความสมบูรณ์ด้านเน้ือหาบทเรียนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ 
 ความสมบูรณ์ของเน้ือหาบทเรียนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ในบทเรียนที่ 1 และ 2 โดยใช้ 
แบบประเมิน เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาบทเรียน ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 ท่าน 
แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ผลที่ได้มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1  

รวบรวมเน้ือหาและ 

วิเคราะห์บทเรยีน 

ออกแบบและ 

เรียบเรียงเน้ือหา 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ส่วนที่ 1 

ออกแบบบทเรยีน 

ออนไลน์ 

สร้างส่ือบทเรียน 

ออนไลน์ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ส่วนที่ 2 

ออกแบบเครือ่งมือ 

ในการเก็บข้อมลู 

ทดสอบเครือ่งมอื IOC 

ก่อนการนําไปใช้ 

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 3 

ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการประเมินความสมบูรณ์ด้านเน้ือหาบทเรียนรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ 

หัวข้อความสมบูรณ์ของ เน้ือหาบทเรียนรายวิชา 
สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ในบทเรียนที่ 1 และ 2 

ความสมบูรณ ์
ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 4.00 สมบูรณ ์
วัตถุประสงค์ ของบทเรียน 5.00 สมบูรณ์มาก 

ขอบข่ายเน้ือหา ของบทเรียน 4.67 สมบูรณ์มาก 
แบบทดสอบก่อนเรียน 3.67 สมบูรณ ์

เน้ือหาบทเรียน 4.67 สมบูรณ์มาก 
เอกสารประกอบการเรียน 4.67 สมบูรณ์มาก 

แหล่งค้นคว้า 3.67 สมบูรณ ์
วิธีการวัดผลและประเมินผล 4.33 สมบูรณ์มาก 

แบบฝึกหัด / การบ้าน 4.00 สมบูรณ ์
แบบทดสอบหลังเรียน 3.67 สมบูรณ ์

 4.23 สมบูรณ ์
 จากตารางที่ 1 ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาบทเรียน ได้ประเมินบทเรียนที่ 1 และ 2 ซึ่งใช้ในการวิจัย 
“การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่อง
ระบบการพิมพ์”   พบว่า คําอธิบายรายวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน แหล่งค้นคว้า แบบฝึกหัด/การบ้าน และ
แบบทดสอบหลังเรียน มีความสมบูรณ์ สําหรับ วัตถุประสงค์ของบทเรียน ขอบข่ายเน้ือหาของบทเรียน เน้ือหา
บทเรียน เอกสารประกอบการเรียน วิธีการวัดผลและประเมินผล มีความสมบูรณ์มาก 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ข้อเสนอแนะ แปลความหมาย 
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ในระดับ
ปริญญาตรี ควรเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งจะ
เหมาะกับการทดสอบข้อเขียนมากกว่าแบบปรนัย  

แบบสอบในระดับปริญญาตรี ควรให้มขี้อสอบแบบ
ข้อเขียนที่วัดผลด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งหาก
ใช้ข้อสอบแบบให้เลือกคําตอบหรือปรนัย จะวัดผลเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ยากกว่า 

แหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม ไม่จําเป็นต้องมีแต่ตําราเท่าน้ัน ควรระบุแหล่งเรียนรู้นอกตําราเรียน ที่เก่ียวข้องให้กับ
นักศึกษาได้รู้จักมากขึ้น 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ 
 คุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ในบทเรียนที่ 1 และ 2 โดยใช้แบบ
ประเมิน เก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน 3 ท่าน 
แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ผลที่ได้มีรายละเอียดในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ 
หัวข้อคุณภาพบทเรียนออนไลน์ รายวิชา 

สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ในบทเรียนที่ 1 และ 2 
คุณภาพ 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
สามารถเร้าความสนใจ ให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จาํเป็น 4.33 ดี 
สามารถดึงดูดผู้เรียน ให้ติดตาม 4.00 ดี 
ความชัดเจนในการเข้าถึงเน้ือหาวิชาในแต่บทเรียน 5.00 ดีมาก 
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.33 ดี 
ความยาวในการนําเสนอเน้ือหาแต่ละหน่วย/ ตอน  เหมาะสม 4.67 ดีมาก 
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ 4.00 ดี 
ความเหมาะสมของพ้ืนหลังกับภาพและตัวอักษร 4.00 ดี 
ความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลในบทเรยีน 4.67 ดีมาก 
การออกแบบมีความเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อการใช้ 4.67 ดีมาก 
ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.67 ดีมาก 
ความเร็วในการแสดงผลมีความเหมาะสม 3.67 ดี 
โครงสร้างสื่อ มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 4.33 ดี 

 4.36 ดี 
 จากตารางที่ 3 ผู้เช่ียวชาญด้านด้านการจัดการเรียนการสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ประเมิน
บทเรียนที่ 1 และ 2 ซึ่งใช้ในการวิจัย “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนใน
รายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์”   พบว่า สามารถเร้าความสนใจ ให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่
จําเป็น สามารถดึงดูดผู้เรียน ให้ติดตาม  ความถูกต้องของภาษาที่ใช้  ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้  ความ
เหมาะสมของพ้ืนหลังกับภาพและตัวอักษร  ความเร็วในการแสดงผลมีความเหมาะสม  และโครงสร้างสื่อมี
ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  สําหรับ ความชัดเจนในการเข้าถึง
เน้ือหาวิชาในแต่บทเรียน ความยาวในการนําเสนอเน้ือหาแต่ละหน่วย/ ตอน เหมาะสม ความสามารถในการ
เช่ือมโยงข้อมูลในบทเรียน  การออกแบบมีความเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อการใช้  และความชัดเจนของ
ภาพประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ข้อเสนอแนะ แปลความหมาย 

ควรจัดทําให้ครบทุกบทเรียน  ต้องจัดทําให้สมบูรณ์ ทุกบทเรียนของรายวิชา 
ตัวอักษร บางช่วงเล็กไปสําหรับการอ่าน ขนาดตัวอักษร บางช่วงต้องปรับขนาดให้อ่านง่ายขึ้น 

คุณภาพอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานมีผลกับ วีดีโอที่
นําเสนอ จึงควรมีข้อมูลที่ เป็นอักษรและภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ทดแทน การดูวีดีโอ ที่เปิดไม่ได้ 

บทเรียนที่นําเสนอรูปแบบวีดีโอ จะมีผลต่อผู้ใช้งานที่เลือก
บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพตํ่า จึงต้องมีข้อมูลแบบอักษร
และภาพประกอบให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
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ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
 การทดสอบประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์  ซึ่งใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน ในบทเรียนที่ 1 และ 2  ของรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ จํานวน 30 ข้อ  โดยมีนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบทดสอบจํานวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.37   ของนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 126 คน แล้ว
นําผลทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน  ผลที่ได้มีรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ค่าการวิเคราะห์ ผลคะแนนก่อนเรียน ผลคะแนนหลังเรียน ความแตกต่างของผลคะแนนแต่ละคู ่
คะแนนตํ่าสุด 7 

(23.33) 
17 

(56.67) 
7 

(23.33) 
คะแนนสูงสุด 16 

(53.33) 
28 

(93.33) 
15 

(50.00) 
ค่าเฉล่ีย 
(ร้อยละ) 

10.67 
(35.57) 

22.28 
(74.27) 

11.61 
(38.70) 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนรู้จากการทํา
แบบทดสอบได้ดีขึ้น โดยมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย คือ 10.67 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 35.57 (จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ) และมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย คือ 22.28 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 74.27   
โดยมีผลคะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 11.61  คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 38.70 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จําแนกเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

31 
69 

31.00 
69.00 

รวม 100 100.00 
 จากตารางที่ 6 การสํารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 69  คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.00 และเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จําแนกตามช้ันปีที่กําลังศึกษา 

ชั้นปีที่กําลังศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
  ชั้นปีที่ 1    

ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

33 
42 
10 
15 

33.00 
42.00 
10.00 
15.00 

รวม 100 100.00 
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 จากตารางที่ 7 การสํารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 
42  คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 อันดับที่ 2 กําลังศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00  อันดับที่ 
3 กําลังศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอันดับที่ 4  กําลังศึกษาช้ันปีที่ 3  จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนออนไลน์ จํานวน 100 คน 
 
ที ่

 
ประเด็นความเห็น 

ระดับความพึงพอใจ  
 

SD. 

 
 

ค่าเฉลี่ย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 การมีบทเรยีนออนไลน์ วิชาส่ือ
ส่ิงพิมพ์ดิจทิัลประยุกต ์

59 
(59.00) 

35 
(35.00) 

6 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0,61 4.53 
(5) 

2 รูปแบบการเรียนกระตุ้นความ
สนใจ น่าติดตาม 

28 
(28.00) 

48 
(48.00) 

19 
(19.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0.82 3.99 
(4) 

3 ความชัดเจนในการเข้าถงึ
เนื้อหาวิชาในแต่บทเรียน 

31 
(31.00) 

49 
(49.00) 

16 
(16.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

0.83 406 
(4) 

4 ช่วยใหเ้ข้าใจเน้ือหาบทเรียน 60 
(60.00) 

34 
(3400) 

4 
(4.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0.67 4,52 
(5) 

5 ความยาวในการนําเสนอเน้ือหาแต
ละหน่วย/ ตอน  เหมาะสม 

50 
(50.00) 

39 
(39.00) 

7 
(7.00) 

2 
(2.00) 

2 
(2.00) 

0.85 4.33 
(4) 

6 ช่วยใหท้บทวนบทเรยีนได้
สะดวกในเวลาที่ต้องการ 

61 
(61.00) 

34 
(34.00) 

5 
(5.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0.59 4.56 
(5) 

7 การส่ือความหมายของภาษา 
ตัวอักษร และภาพประกอบ 

39 
(39.00) 

39 
(39.00) 

18 
(18.00) 

3 
(3.00) 

1 
(1.00) 

0.88 4,12 
(4) 

8 การออกแบบมคีวามเหมาะสม 
สวยงาม ง่ายต่อการใช้ 

33 
(33.00) 

35 
(35.00) 

24 
(24.00) 

5 
(5.00) 

3 
(3.00) 

1.02 3.90 
(4) 

9 การยกตัวอย่างสอดคล้องกับ
บทเรยีน 

26 
(26.00) 

53 
(53.00) 

21 
(21.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0.69 4.05 
(4) 

10 ช่วยให้บรรลุเปา้หมายของการ
เรียน 

32 
(32.00) 

47 
(47.00) 

19 
(19.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0.77 4.09 
(4) 

 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับความสําคัญ คือ พงึพอใจมาก 0.40 4.22 
 จากตารางที่ 8 การสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมาก โดยมีประเด็นความเห็นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วยให้ทบทวนบทเรียนได้สะดวกในเวลาท่ีต้องการ 
รองลงมา การมีบทเรียนออนไลน์ วิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ และช่วยให้เข้าใจเน้ือหาบทเรียน 
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อภิปรายผล 
 1. งานวิจัยเรื่อง ““การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์” ผู้เช่ียวชาญได้ประเมินเน้ือหาบทเรียนในหัวข้อ  วัตถุประสงค์ของ
บทเรียน,  ขอบข่ายเนื้อหาของบทเรียน, เน้ือหาบทเรียน, เอกสารประกอบการเรียน วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล อยู่ในระดับการประเมินความสมบูรณ์มาก สอดคล้องกับสพรินทอลล์และสพรินทอลล์ (Sprinthall 
& Sprinthall, 1990 : 8-9) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายจําเป็นต้องคํานึงถึง
องค์ประกอบ เน้ือหาวิชา ประกอบด้วยโครงสร้างที่สําคัญ แนวคิดพ้ืนฐานของเนื้อหาที่จะสอน ลําดับของ
เน้ือหา การเลือกเน้ือหานําในการสอน ระดับความสําคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งสอดคล้องกับการนําทฤษฎี
การเรียนรู้ของกลุ่มปัญญานิยม ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ทราบถึงภาพรวมและ
เป้าหมายของสิ่งที่จะสอน ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดส่วนย่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญชัย  สุกใส (2544) 
องค์ประกอบที่สําคัญของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรายวิชา ขอบข่ายของ
เน้ือหาวิชา แผนการเรียน เอกสารประกอบการเรียน 
 2. งานวิจัยเรื่อง ““การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์” ” ผู้เช่ียวชาญได้ประเมินบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อ  ความชัดเจน
ในการเข้าถึงเน้ือหาวิชาในแต่บทเรียน,   ความยาวในการนําเสนอเน้ือหาแต่ละหน่วย/ ตอน  เหมาะสม,  
ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลในบทเรียน,  การออกแบบมีความเหมาะสม สวยงาม ง่ายต่อการใช้,  และ
ความชัดเจนของภาพประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สอดคล้องกับสุวิช  ถิระโคตร (2544 : 199-200) 
การจัดเตรียมเน้ือหาข้อมูลและการจัดระบบข้อมูลจะช่วยสร้างความเข้าใจ ตลอดจนอธิบายและควบคุมการ
รับรู้ข้อมูลของผู้ใช้ การจัดระบบเน้ือหาในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้งานเว็บค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างสะดวกและตรงกับความต้องการ 
 3. งานวิจัยเรื่อง ““การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์”การประเมินประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ ที่ว่า มนุษย์สามารถพัฒนาคนเองได้ดีหากอยู่ในสภาวะที่ผ่านคลาย
และเป็นอิสระ การจัดการเรียนแบบออนไลน์ทําให้ผู้เรียนมีอิสระและมีบรรยกาศการเรียนทีผ่อนคลาย
เน่ืองจากผู้เรียนเลือกเวลาและสถานที่เรียนได้  ซึ่งงานวิจัยของ กีรติ  ชยะกุลคีรี 2555 พบว่าผลการเรียนรู้จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพบว่านักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นมากหลังจากผ่านกระบวนการเรียนการสอน
แบบ e-Learning  
 4. งานวิจัยเรื่อง ““การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์”ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรมี จํานวนนักศึกษาเพศหญิง
มากกว่าทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นศึกษาเพศหญิง และนักศึกษาในช้ันปีที่ 2 มีจํานวนมากที่สุด จึงทําให้
กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 มากที่สุด 
 5. งานวิจัยเรื่อง ““การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
สิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์” บทเรียนออนไลน์ที่มีประเด็นความเห็นอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การมีบทเรียนออนไลน์ วิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์, ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาบทเรียน, ช่วยให้
ทบทวนบทเรียนได้สะดวกในเวลาท่ีต้องการ  สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (ทิศนา แขมมณี
,2550) กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะรู้จักตนเองและพัฒนาคนเอง หลักการจัดการเรียนการสอน



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  E 107  

ตามทฤษฎีน้ีเน้นการเข้าถึงความต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานน้ันอย่าง
พอเพียงให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้   ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้แนวมนุษยนิยม ( 
Milhollan & Forisha,1972 ) กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระ ภูมิใจและมั่นใจใน
ตนเอง ไม่รู้สึกว่าถูกควบคุม บังคับ เยาะเย้ย วิพากษ์วิจารณ์  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน 

สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ให้มีคุณภาพระดับดีมาก 2) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการ
เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 มีคุณภาพในระดับดีมาก 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 
81.07/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ 80/80 และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาวะโลกร้อน 
  

Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop a computer assisted instruction 

program on global warming for vocational certificate grade 2 students, 2) develop the 
computer assisted instruction program to meet the efficiency criterion 80/80, and 3) 
compare students learning achievement, between those using the computer assisted 
instruction program and the conventional approach. The sample group was 60 students in 2 
classes of vocational certificate grade 2 students, Pranakorn College of Technology, during 
the academic year 2013. The research instruments were the computer assisted instruction 
program, assessment computer assisted instruction program, and achievement test. 

The results of this research showed that: 1) the created computer assisted 
instruction program meet a very good quality level, 2) the efficiency of the computer 
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assisted instruction program was 81.07/81.50, which was higher than the required criterion, 
and 3) the students’ learning achievement, taught by the computer assisted instruction 
program was higher than those taught by the conventional approach at a statistical 
significance .05 

Keyword: computer assisted instruction, global warming 
 

บทนํา  
ปัจจุบันน้ี วิกฤติภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวจนยากปฏิเสธ อากาศที่ร้อนขึ้นมากและรังสีแผดเผา

ของดวงอาทิตย์ที่เรารู้สึกได้ทุกวันเป็นเพียงบทพิสูจน์หน่ึงของปัญหา หลายฝ่ายเริ่มจริงจังกับการหันมา
แก้ปัญหาโลกร้อนกันมากขึ้นและประชาชนก็ต่ืนตัวที่จะเยียวยาโลกย่ิงกว่าครั้งใดๆ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็น
ต้นมา คําว่า “โลกร้อน” “ก๊าซเรือนกระจก” และ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ดูจะเป็นคําที่นิยมพูดกัน
อย่างหนาหู ทั้งจากนักการเมือง ข้าราชการ ทหาร ดารานักแสดง สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  สาเหตุ
สําคัญก็คือ ช่วงปี พ.ศ.2458 จนมาถึง 2555 น้ี เป็นช่วงที่สภาพอากาศของโลกมีความแปรปรวนมากกว่าปกติ 
มีเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศมากมาย นับต้ังแต่พายุเฮอร์ริเคนแคทริน่าที่พัดถล่มเมืองนิวออร์ลีน 
คลื่นความร้อนที่คร่าชีวิตคนไปหลายร้อยในยุโรปและอินเดีย จนมาถึงโคลนถล่มที่อุตรดิตถ์ นํ้าท่วมที่ราบภาค
กลาง และวิกฤตการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย และล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์ในประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทยเราคือ พายุ Parma ที่พัดเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ในด้านทรัพยากร 
และประชาชน เหตุการณ์เหล่าน้ีแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศหรือจากโลกร้อน แต่ก็มีผลทางความคิดที่รุนแรงพอที่จะทําให้สังคมเร่ิมมองสภาพอากาศในมุมที่ต่าง
ไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมดูจะเริ่มขาดความเช่ือมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆเช่นการ
พยากรณ์อากาศ สิ่งก่อสร้างทางวิศวะกรรมเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของภัยพิบัติต่างๆน้ัน จริงๆแล้ว
อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เคยมีการอ้าง และถ้าระดับความรุนแรงของสภาพอากาศในอนาคตเพ่ิมขึ้นกว่าใน
ปัจจุบัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีจะปกป้องเราได้ เพราะแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เช่ือกันว่ามี
เทคโนโลยีต่างๆดีที่สุด ยังโดนพายุถล่มเสียอย่างยับเยิน (บัณฑิต คงอินทร์, 2550, หน้า 10-15) 

จากเหตุการณ์ต่าง ๆ จากธรรมชาติที่ผ่านมาน้ันทําให้ทราบดีว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นน้ันนับวันย่ิง
อยู่ใกล้ตัวเรามาก การที่มนุษย์ยังคงไม่ใส่ใจต่อธรรมชาติน้ัน ก็ย่ิงส่งผลให้ภัยธรรมชาติเกิดความรุนแรงขึ้น การ
ที่จะปลูกจิตสํานึกให้มนุษย์หันมาใส่ใจในธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ันนับว่า
เป็นเรื่องที่ยาก เน่ืองจากในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการดําเนินชีวิตที่ต้องใส่ใจต่อการทํางาน ไม่มีเวลาที่จะสนใจต่อ
สิ่งต่างรอบตัวมากนัก กว่าจะรู้สึกตัวก็เกิดภัยเข้ามาใกล้ตัวเราแล้ว ดังน้ันผู้วิจัยจึงตระหนักได้ว่าการจะปลูก
จิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกที่ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติให้คงอยู่เพ่ือที่จะลดภาวะโลกร้อน และ ลดภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติน้ัน จะต้องมีการปลูกฝังต้ังแต่เด็ก เพราะเด็กเป็นวัยที่เริ่มมีการเรียนรู้ และจดจํา การนําสิ่งเหล่าน้ีไป
สอนให้พวกเค้าจดจําและนําความรู้ที่มีไปบอกต่อ แก่คนใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว ตลอดจนเพ่ือน ๆ  การท่ี
จะนําเสนอให้เรื่องราวน่าติดตามและไม่น่าเบ่ือน้ัน ผู้วิจัยเห็นสมควรว่าควรจะนําเสนอเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 
เพราะเด็กในวัยน้ี เป็นวัยที่มีจิตนาการ มีความเพ้อฟัน เหมาะแก่การนําเรื่องราวนี้ไปเป็นการ์ตูนเพ่ือให้เด็ก
สนใจ และจดจําเป็นเรื่องราวได้ง่าย  
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ทั้งน้ี การ์ตูนเป็นสื่อที่คนจะรู้สึกเข้าถึงง่าย และยังมีประโยชน์แฝง มีคติสอน มีวิธีคิด ที่เด็กสามารถ
ซึมซาบได้มีต้นแบบในการดําเนินชีวิตผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดจึงช่ืนชอบได้ไม่ยากการ์ตูนเป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูง ในการ
กําหนดพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติของเด็ก เน่ืองจากการ์ตูนเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและ เสียงจึงสามารถดึงดูด
ความสนใจและสร้างแรงกระตุ้นให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศปรากฏว่าเด็ก
ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากที่สุดกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานการสํารวจความสนใจ และ
รสนิยมในการอ่านของเด็กและเยาวชนว่า หนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือที่เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาชอบ
มากที่สุด ร้อยละ96.48 และนักเรียนมัธยมศึกษาชอบอ่านร้อยละ 94.91 (รัตนา ฦาชาฤทธ์ิ, 2534, 102-103) 
และผลการวิจัยของ “กีเซลล์” ในเรื่องของความสนใจในการอ่านหนังสือการ์ตูนของเด็กพบว่าเด็กวัย 5-16 ปี 
สนใจอ่านการ์ตูนมากกว่าวัยอ่ืนๆ  

จากงานวิจัยของต่างประเทศได้พบว่า สื่อที่นําความสนใจในการรับชมสื่อต่างๆ ผ่านทางหน้าจอ
โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์มีผลกับความนิยมของผู้รับชม กล่าวไว้ว่า มีสารเคมีทางกระแสประสาทที่เก่ียวข้อง
กับแรงผลักดันทางใจที่ทําให้ช่ืนชอบสื่อและเคร่ืองเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
ปาล์ม รวมไปถึงโทรทัศน์  ส่งผลต่อการทํางานของ โดปามีน (dopamine) ซึ่งเป็นตัวส่งผ่านกระแสประสาทซึ่ง
เก่ียวข้องกับรางวัลและการกระตุ้น (stimulus and reward) เมื่อคนเราถูกกระตุ้นให้มองดูสื่อและเครื่องเล่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  นักจิตวิทยาเช่ือว่าสมองอาจกําลังผลิตโดปามีน ออกมาเพ่ือให้เราสนใจสิ่งเหล่าน้ีอย่าง
ต่ืนตัว  นักจิตวิทยายังกล่าวว่า คนเราอาจมีความสนใจสื่อและเครื่องเล่นสื่อ รวมถึงกิจกรรมท่ีทํากับสื่อบน
พ้ืนฐานของ Web-based  อย่างมากหรือมากเกินไปจนผิดปกติได้  รวมทั้งจากคุณสมบัติทางแม่เหล็กของ
หน้าจอเคร่ืองเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการนําเสนอสื่อผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 17 – 18 ปีน้ัน จะเป็นการสื่อสารกับเด็กในวัยน้ีได้รวดเร็วกว่า 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสื่อที่นําเสนอให้กับเด็กเป็นสื่อทางคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาในการสื่อสารสั้นกว่า และมีการ
เคลื่อนไหวของตัวละคร ทําให้มีความน่าสนใจกว่าที่จะเป็นสื่อที่ใช้อ่าน  

ในงานวิจัยน้ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของส่ือการ์ตูนแอนิเมชันที่จะมาช่วยกระตุ้น และสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียน เก่ียวกับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้สาระและความรู้
ได้รับการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเด็กซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ในอดีตและในปัจจุบันได้สร้างขึ้น เพ่ือ
สร้างจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันชะลอปัญหาโลกร้อนโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ออกสู่บรรยากาศ 
นอกเหนือจากการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับบรรยากาศแล้วยังชักชวนให้เด็กปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่ลดความฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็น ซึ่งสิ่งน้ีได้ตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงช้ีแนะพระราชทานไว้ เพ่ือให้เด็กที่เป็นกําลังของชาติที่ดีในอนาคต โดย
อาศัยความน่าสนใจและอิทธิพลของสื่อแอนิเมชันมาช่วยในการนําเสนอเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและเนื้อหาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อเด็กและสังคม 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกประชากรเป็นกลุ่มเด็กที่มีอายุในช่วง 17 – 18 ปี มาใช้ใน
การศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาลักษณะของการ์ตูนแอนนิเมชัน 3 มิติให้ตรงกับลักษณะความต้องการของเด็กที่มี
อายุช่วงระหว่าง 17 – 18 ปี เหตุผลที่เลือกเด็กในช่วงน้ีเน่ืองจากเป็นวัยที่มีจิตนาการ และมีความสนใจ
เก่ียวกับสัจธรรม เริ่มที่จะมองเห็นตัวเองเป็นพระเอก ผู้วิจัยจึงศึกษาและค้นคว้าหารูปแบบลักษณะของตัว
การ์ตูนของเด็กวัยน้ีให้เหมาะสมข้ึนมาเพ่ือให้ได้รูปแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนตรงกับเร่ืองราวที่จะนําเสนอให้
เก่ียวกับสภาวะโลกร้อนและสอดคล้อง    สิ่งที่ทําให้ผู้วิจัยนําเร่ืองภาวะโลกร้อนมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเพ่ือ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน่ืองจากปัจจุบันน้ีสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งใกล้ตัวมาก แต่ทุกคน
ยังมองข้ามเลยไม่นึกถึงปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในแต่ละประเทศ ไม่
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เว้นแม้แต่ประเทศไทย เด็กในช่วง 17 – 18 ปี  เป็นช่วงเด็กที่กําลังเติบโต เริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง 
เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีความสนใจในสัจธรรม จึงเป็นการง่ายที่จะทําให้เด็กในวัยน้ีสนใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ที่
กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้เด็กได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน พร้อมกันน้ีจะสามารถทํา
ให้เด็กในช่วงอายุ 17 – 18 ปีน้ัน มีจิตสํานึกที่ดีและพร้อมที่จะเป็นตัวกระตุ้นเป็นแรงผลักดัน และถ่ายทอดสิ่ง
ที่มีความรู้ให้บุคคลอ่ืน ๆ หันมาสนใจเก่ียวกับภัยธรรมชาติที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ให้มีคุณภาพระดับดีมาก 

2. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการเรียน
แบบปกติ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จํานวน 180 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัย

เทคโนโลยีพระนครพณิชยการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จํานวน 60 
คน ใน 2 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
จํานวน 30 คน โดยแต่ละกลุ่มจะเป็นเด็กนักเรียนแบบคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมา เรื่อง ภาวะโลกร้อน แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ความหมายของภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และการป้องกัน และการแก้ไขภาวะโลกร้อน 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน เพ่ือวัดความรู้โดยจําแนก

ประเภทระดับของพฤติกรรมทางสมอง ที่สามารถวัดด้านความรู้-ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการ
วิเคราะห์ 
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2.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน แบ่ง

ออกเป็น 2 ชุด คือ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเน้ือหา และแบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเทคโนโลยี 

 
3. การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ใช้ในการสอนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีขั้นตอนดังน้ี 

3.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน 
3.1.1 ขั้นการศึกษาวิเคราะห์  

3.1.1.1 วิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม เพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเลือกเน้ือหาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สําหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 เรื่อง ภาวะโลกร้อน 

3.1.1.2 กําหนดจุดประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน ให้เหมาะสมกับเน้ือหาในแต่ละบท  

3.1.1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ภาวะโลกร้อน ซึ่งสภาพปัญหาที่พบ คือ ลักษณะเน้ือหาสาระของวิชาเป็นเรื่องน่าเบ่ือและ
เข้าใจยาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อแบบเดิมๆ นักเรียนไม่ค่อยสนใจในบทเรียน รู้สึกเบ่ือหน่าย 
รู้สึกท้อแท้ในการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ 

3.1.1.4 วิเคราะห์ลักษณะนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพระนครพณิชยการ ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีลักษณะดังน้ี เป็น
นักเรียนชาย และหญิง อายุระหว่าง 17-18 ปี 

3.1.1.5 ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของเนื้อหาที่จะนํามาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.1.1.6 ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาให้มีความเหมาะสมตามที่ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา
ให้คําแนะนํา 

3.1.2 ขั้นการออกแบบ 
3.1.2.1 ออกแบบลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความเหมาะสม

กับเน้ือหา และจุดประสงค์รายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง ภาวะโลกร้อน 
3.1.2.2 ออกแบบการสอนโดยนําหลักการสอนของกาเย่ (Gagne) มา

ประยุกต์ใช้ เช่น การเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ด้วยการใช้ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สี หรือเสียง การ
บอกวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนทราบความคาดหวังของบทเรียน การทบทวนความรู้เดิมก่อนนําเสนอความรู้
ใหม่ การนําเสนอเน้ือหาใหม่ด้วยคําอธิบายสั้นๆ ง่าย แต่ได้ใจความ หรือด้วยภาพหรือเสียง การช้ีแนะแนว
ทางการเรียนรู้ด้วยการจัดระบบเน้ือหาที่ดี และสัมพันธ์กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การกระตุ้น
การตอบสนองบทเรียนด้วยการทําแบบฝึกหัด การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการแจ้งระดับคะแนน การทดสอบ
ความรู้ใหม่ด้วยการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสรุปและนําไปใช้ ผู้เรียนสามารถทบทวน
ความรู้และบทเรียนมีการช้ีแนะเน้ือหาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เป็นต้น และการนําหลักการทางด้านจิตวิทยาการศึกษา
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มาใช้ โดยการสร้างแรงจูงใจ เช่น มีการนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพ เสียง ข้อความท่ีเร้าความสนใจ การให้การ
เสริมแรง เช่น เสียงปรบมือในการทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เป็นต้น เพ่ือให้บทเรียนมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการและสามารถ
แก้ไขสภาพปัญหาการเรียนการสอนเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ 

3.1.2.3 ออกแบบการดําเนินเรื่องเป็นแบบผสม คือ เป็นการเรียนแบบเส้นตรง
(Linear Progression) และการเรียนแบบอิสระ (Freeform , Hyper Jumping) และออกแบบการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหาและลักษณะของผู้เรียน 

3.1.2.4 ออกแบบโครงร่าง Story board และออกแบบหน้าจอให้เหมาะสม
กับเน้ือหาและผู้เรียน 

3.1.3 ขั้นการสร้างบทเรียน 
3.1.3.1 กําหนดการดําเนินเรื่องของบทเรียน (Flowchart) เป็นแบบผสม 
3.1.3.2 เขียน Story board และจัดทํา Script บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื่อง ภาวะโลกร้อน  สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก ข้อความ และเสียง 

3.1.3.3 เลือกโปรแกรมที่ใช้ในการผลิต และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.1.3.4 ดําเนินการสร้างภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิก ข้อความ และ
เสียงเก็บไว้ 

3.1.3.5 ดําเนินการสร้างบทเรียนตาม Script และมีการเช่ือมโยงบทเรียนตาม 
Flowchart ที่เขียนไว้ 

3.1.4 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล 
3.1.4.1 นําบทเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และผู้เช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการศึกษาตรวจสอบ 
3.1.4.2 ทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วเก็บไว้ทดลองต่อไป 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ภาวะโลกร้อน 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนด้านเน้ือหาในแต่ละบท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ายบทเรียนภายหลังจาก
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งดําเนินการดังน้ี 

3.2.1 ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบ วิเคราะห์
เน้ือหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.2.2 สร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย โดยสร้างให้มีความสอดคล้องเน้ือหา และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่กําหนดไว้   

3.2.3 นําข้อสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของ
ภาษาและการครอบคลุมเน้ือหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

3.2.4 นําข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ไปใช้ทดสอบกับ
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ จํานวน 30 คน เพ่ือนําผล
การทดสอบมาหาค่าสถิติ 
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3.3 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยแยกออกเป็น 2 

ชุด สําหรับผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 1 ชุด และสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด มีระดับความ
คิดเห็นตามระดับมาตราส่วนประมาณค่าคุณภาพสื่อและเน้ือหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบ ซึ่งแบ่งมาตราส่วนประมาณค่าออกเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้
นํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 

5   คะแนน   หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
4   คะแนน   หมายถึง  มีคุณภาพดี 
3   คะแนน   หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2   คะแนน   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
1   คะแนน   หมายถึง  ไม่มีคุณภาพ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

4.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) คือ ความสามารถในการวัดสิ่งที่
ต้องการวัดได้โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา ร่วมกับการพิจารณาและใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะคงข้อความหรือคําถามไว้ 
หรือไม่ ค่าดัชนีจะต้องไม่ตํ่ากว่า 0.5 (สมนึก  ภัททิยธนี ,  2544  หน้า 219-221)  พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่
มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.00 

4.2 การหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ใช้สูตรครูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552, 
หน้า 79) โดยใช้สูตรของ KR20  

4.3 การหาค่าอํานาจจําแนก (discrimination power) เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 210-211)  

4.4 การตรวจสอบความยาก (difficulty) ตามสัดส่วนผู้ตอบถูก (บุญชม ศรีสะอาด ,  2543 
หน้า 81) 

4.5 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  (เผชิญ     
กิจระการ , 2544 หน้า  49)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี คือ 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปรากฏว่าคุณภาพของบทเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 แสดงว่ามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07/81.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่ 80/80 
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการ
สอนแบบปกติ ปรากฏผลว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียน
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการสอนแบบปกติ 
สามารถนําไปสู่การอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 
และเทคโนโลยีการออกแบบ อยู่ในระดับ 4.67 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประเมินโดยผู้เรียนในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 พบว่า ระดับคุณภาพ
ของบทเรียนอยู่ในระดับ 4.89 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มาก น่ันคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเปลี่ยน
บรรยากาศในการเรียนการสอน เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ตัวหนังสืออ่านง่าย มีความ
ชัดเจน และถูกต้อง ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง และนอกจากน้ียังสามารถประเมินผลได้ทันที 
ซึ่งช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2547, หน้า 7) วารินทร์ 
รัศมีพรหม (2531, หน้า 3-7) และฮอลล์ (Hall, 1982, p.362) ที่กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยให้การเรียน
การสอนมีบรรยากาศที่ดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตน
อันเป็นการสนองตอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่จะช่วยเพ่ิมความสนใจ และความต้ังใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้น ทําให้การ
ออกแบบบทเรียนสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนได้ และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถให้ผลย้อนกลับในทันทีช่วยให้การสอนมีคุณภาพสูง ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน และแบบทดสอบและนอกจากน้ี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเรียนได้โดยที่ไม่มี
ข้อจํากัดในด้านเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาวัลย์ เขียวหวาน (2550, หน้า 90-91) ที่ได้
ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีสอนแบบปกติ ซึ่งความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ผู้เรียน
สามารถทําแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนสามารถสรุปเน้ือหาได้
ด้วยตนเอง ทําให้รู้สึกกระตือรือร้น และติดตามเน้ือหาอยู่เสมอ นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับ สาธิต ยันตรีสิงห์ 
(2550, หน้า 139) ที่ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ในจังหวัดนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางพระ ปรากฏว่าความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ที่ 3.81 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน บทเรียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้ือหามี
ความยากง่ายเหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และด้านการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ประเมิน ซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยของผู้เช่ียวชาญทั้งสองด้านอยู่ที่ 4.67 ซึ่งถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก สําหรับการทดสอบของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประสิทธิภาพของบทเรียนอยู่ที่ 81.07/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 80/80 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ก่อน
การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนผู้วิจัยได้มีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนก่อนจํานวน 2 ครั้ง คือ 
ในการทดลองแบบกลุ่มเด่ียว หรือรายบุคคล และการทดลองกลุ่มย่อย เพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข จึงทําให้
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต ยันตรีสิงห์ (2550, หน้า 
146) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ในจังหวัดนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางพระ พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.62/84.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ 80/80 และยังสอดคล้องกับเบญจมาศ ไชยเกตุ (2554, หน้า 
90) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/84.22 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และวิธีการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย โดย
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ 
ซึ่งอาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้หาประสิทธิภาพ และแก้ไขบทเรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดี โดยสามารถทราบผลการประเมินได้ทันที จึงทําให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาวัลย์ เขียวหวาน (2550, หน้า 91) ได้ทําการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการสอนแบบปกติ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าปกติ และจาก
งานวิจัยของสาธิต ยันตรีสิงห์ (2550, หน้า 146) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในจังหวัดนครปฐม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดบางพระ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ ยัง (2549, หน้า 101) ซึ่งได้ทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Why-Question Words เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สูงกว่า
นักเรียนที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ หัทยา เข็มเพ็ชร 
(2548, หน้า 69) ได้ทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล 

และสภาพของคอมพิวเตอร์ในแต่ละโรงเรียนด้วย 
2. การเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้เรียน ดังน้ันครูควร

ให้คําแนะนําแก่ผู้เรียน โดยให้ศึกษาคําช้ีแจง และคําแนะนําวิธีการศึกษาบทเรียนให้เข้าใจชัดเจนก่อนลงมือ
ศึกษาบทเรียน 

3. ครูผู้สอนควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสลับกับการสอนปกติ เพราะจะทําให้นักเรียนได้
เปลี่ยนวิธีเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงขึ้น 

4. ควรจัดให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมระหว่างการเรียน ทําให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหามากย่ิงขึ้น 
5. ครูผู้สอนควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ  ให้พร้อม เพ่ือให้สามารถดําเนินไปได้ด้วยดี  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาวะโลกร้อน เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาของรายวิชาเดียวเท่าน้ัน ดังน้ัน ควรมีการพัฒนาเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนและปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้หลากหลายรูปแบบในการที่ช่วยให้นักเรียน
ติดต่อกับครูผู้สอนเพ่ือที่นักเรียนจะได้ไม่เบ่ือรูปแบบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. ควรมีการวิจัยถึงปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา และปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
The Development of a Computer Assisted Instruction Program Rocks  
and Minerals For Grade 8 Students. 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน 
แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับการเรียนรู้ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน
ศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 74 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ แบบประเมินทางด้านเน้ือหา แบบ
ประเมินทางด้านเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มคีุณภาพในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.54) 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.60/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 3) ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หิน แร่ 
 
ABSTRACT  
  The purposes of this research was to: 1) develop an excellent quality computer-
assisted  instruction program on Rocks and Minerals for grade 8 students, 2) develop the 
computer assisted  instruction  program to meet the efficiency criterion of 80/80, and 3) 
compare students’ learning  achievements, of those who utilized the computer-assisted  
instruction program and those who used the standard lesson plan. The sample group was 74 
students in  2 classes of  grade 8, Suksanareewittaya School, Bangbon district, Bangkok, 
during the academic year of 2013. Selected by random sampling. The research instruments 
were the computer-assisted  instruction program, content assesment, technology assesment, 
and a learning achievement test. Data were analyzed by mean, standard deviation, and t-
test. 
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The results of this research showed that: 1) the developed computer-assisted  
instruction program was of an excellent level at S.D.= 4.54 2) the efficiency of  the 
developed computer-assisted    instruction program was at the level of 85.60/85.33, which 
was higher than the required criterion of  80/80, and  3) the students’ learning achievements 
using the computer-assisted  instruction program was higher than those who studied using 
the regular lesson plan, at the  statistical significant level of .05.                      
 
บทนํา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและในอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิต
ของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการงาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ  
ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสําคัญมาก ที่จะทําให้มีการศึกษาค้นคว้า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง วิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กรมวิชาการ, 
2546: 1-2) การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้กล่าวไว้ส่วนหน่ึงว่า “รัฐต้องเร่งรัดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ” นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กล่าวถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญการที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จึงจําเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง (กรมวิชาการ, 2545: 4) การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และ มาตรา 24 การ
จัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพโดยใช้สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อีกทั้งหมวด 9 เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 3 
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2553: 127) วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ส่งผลให้มีสมรรถนะและศักยภาพการทํางาน
สูงขึ้นและครอบคลุมการใช้งานทุกด้านในลักษณะเอนกประสงค์ ทั้งการประมวลผล จัดเก็บ ค้นคืน สื่อสาร 
และเป็นอุปกรณ์เพ่ือความบันเทิงพร้อมในตัว รวมถึงมีรูปทรงและขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย คอมพิวเตอร์
จึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในปัจจุบันและอนาคตที่จําเป็นต้องมีไว้ในห้องเรียน และสถาบันการศึกษาเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน หรือแม้แต่ตามบ้านเรือนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมและในการศึกษาทางไกล เพ่ือใช้
ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (กิดานันท์  มลิทอง, 2548: 337) 

 การจัดการเรียนในช้ันเรียนมีการจัดการเรียนได้หลายแบบกิดานันท์  มลิทอง (2548: 276) กล่าวว่า
การสอนในช้ันเรียนปกติเป็นการสอนแบบด้ังเดิมที่ทําการสอนกันในห้องเรียนโดยการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอนไปสู่ผู้เรียนโดยที่ผู้สอนจะควบคุมเน้ือหาการเรียนและเวลาในการเรียนการสอนการสอนในช้ันปกติแบ่ง
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การดําเนินงานเป็น 2 ลักษณะที่ตรงข้ามกัน 1) ผู้สอนเป็นศูนย์กลางการสอนลักษณะน้ีผู้สอนจะเป็นหลักใน
การควบคุมช้ันเรียนทั้งหมด โดยการบรรยายเนื้อหาบทเรียน กําหนดเวลาสอนและการทํากิจกรรม ใช้หนังสือ
เป็นหลักของเน้ือหาบทเรียนและผู้เรียนน่ังเรียงแถวกันหันหน้าเข้าหาผู้สอน 2) ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการ
สอนซึ่งเอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อเน้ือหาตามหลักสูตรด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถกําหนดความ
ครอบคลุมของเน้ือหาบทเรียนรวมถึงการจัดลักษณะห้องเรียนด้วย  โดยผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการความ
สะดวกในการเรียนเท่าน้ัน การสอนในช้ันเรียนปกติจะเปลืองเวลาและสถานที่มากเนื่องจากผู้สอนและผู้เรียน
ต้องมาอยู่พร้อมในเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว้ แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่มีการโต้ตอบระหว่างกันมากเท่าที่ควร 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไม่น่าสนใจและผู้เรียนอาจยึดติดการเรียนแบบเก่าที่ผู้สอน
เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอนจึงทําให้ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนเท่าที่ควร 

 การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถนําสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน์และเสียง มาถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอน
จริงในห้องเรียนมากที่สุด (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 2541: 7) เป็นสื่อที่ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่และมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นวิธีการท่ีทําให้มีการโต้ตอบ
ระหว่างนักเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะสื่อสาร 2 ทาง มีการตอบสนอง
ตัวข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปทันที เป็นการเสริมแรงให้แก่นักเรียนที่รวดเร็วด้วย นักเรียนสามารถควบคุม
อัตราเร่งการเรียนได้ตามความสามารถของตนเองได้ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2537: 237) 

 นอกจากน้ีการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา แก้วคูณ (2550: 98) พบว่านักเรียนที่เรียนโดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ นงเยาว์ วรรณเลิศ (2549: 
79) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งนักเรียนได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่กําหนดไว้ร้อย
ละ 70   

 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้รับผิดชอบใน
การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
คะแนน O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551-2555 ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งนักเรียนไทยทําคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งคะแนนเฉล่ีย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยามีคะแนนตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ซึ่ง
โรงเรียนควรเร่งพัฒนา ในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่าเทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอร์
ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษานักเรียนได้รับประสบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถนําเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสื่อ
ต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง  ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอและสามารถสร้างระบบ การมีปฏิสัมพันธ์แบบ
โต้ตอบทําให้ การเรียนรู้ยุคใหม่ประสบความสําเร็จด้วยดี ยืน ภู่วรวรรณ, (2531: 47-48) 

 จากการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงได้นําแนวคิดเห็นว่าการนําบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมาเป็นสื่อการสอนจะทําให้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียน หากผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใด
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ของบทเรียน ก็สามารถกลับไปเรียนซ้ํา  ซึ่งไม่ได้จํากัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งโรงเรียนและที่บ้านยังมี
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างเต็มที่ให้ผู้เรียนเกิดมโนภาพที่ถูกต้องชัดเจนในเน้ือหาที่เรียน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผล
การทดสอบหลังเรียน เรื่อง หิน แร่ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก มีคะแนน
ตํ่ากว่าหน่วยการเรียนรู้อ่ืน เพราะเป็นเน้ือหาที่เข้าใจยาก ไม่มีสื่อของจริงอย่างครบถ้วนและเพียงพอที่จะนํามา
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัส ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ ขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน เพราะผู้วิจัยคิดว่าเป็นสื่อที่จะกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง หิน แร่  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
คุณภาพในระดับดีมาก 
 2. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หิน แร่  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง หิน แร่  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จํานวน 11 ห้องเรียน ทั้งหมด 518 คน 
       กลุ่มตัวอย่าง 
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเป็น 
                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  
จํานวน 37  คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
จํานวน 37 คน ซึ่งมีการคละนักเรียนกลุ่มอ่อน ปานกลาง และเก่ง ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
      2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
      4. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอนแบบปกติ 
 ทําการออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแล้วดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
  
 ตอนที่ 1    การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบข่ายเน้ือหาและคําอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลาง ปีพุทธศักราช 2551 
          1.2 กําหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกําหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กําหนดวิธีการวัด และประเมิน ในการทดสอบให้มี
ความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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     1.3 สร้างสตอรี่บอร์ดแล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือนําไปสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     1.4 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์ และนําบทเรียนที่
สร้างไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทเรียน โดย
ใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีลักษณะของแบบ
การประเมิน เป็นแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
 ตอนที่ 2    การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายบุคคล โดยทดลองใช้กับ นักเรียน
จํานวน 3 คน เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มทดลองโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธีการจับฉลากคละผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 1 คน เพ่ือตรวจสํานวนภาษาและ
ลําดับของเนื้อหาให้เหมาะสมเช่น คําบางคํา หรือประโยคท่ีไม่ชัดเจน แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  
      2.2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มย่อย โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 6 คน เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลอง โดยสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากจากผลการเรียนคละผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อนอย่างละ 2 คน เพ่ือตรวจสอบในด้านระยะเวลา เช่น เวลาในการนําเข้าสู่บทเรียนนานเกินไปเวลาเข้า
สู่ช่วงเมนูต่าง ๆ นานเกินไปและเวลาในการทําแบบทดสอบน้อยเกินไป แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข  
       2.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มตัวอย่าง โดยนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและทดลอง   โดยสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากจากผลการเรียนคละผลการเรียนเก่ง  
ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 10 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์       
80 / 80  (E1 / E2)  
      80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ียที่ผู้เรียนทําแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 
ได้คะแนนถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ได้คะแนนถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 ตอนที่ 3    การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและวิธีการสอนแบบปกติ 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หิน แร่  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข้อ การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ขั้นตอนในการสร้างมีดังน้ี 
 3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ ตามแนวการประเมินผล จากหลักสูตรแกนกลางปี 2551 
และเอกสารการสร้างแบบทดสอบอ่ืนๆ 
 3.2 ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือนําไปใช้สร้างแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับเน้ือหาเชิงพฤติกรรม  
 3.3 สร้างแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
แบบประนัยชนิด 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจํานวน 40 ข้อ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  E 124  

 3.4 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
 3.5 นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา จํานวน 5 ท่าน ตรวจดูความเที่ยงตรง เชิง
เน้ือหา ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้และความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมด้วยดรรชนีความสอดคล้อง Index Item Objective Congruence : IOC  
 3.6 นําแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่า IOC แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง เพ่ือหาความยากง่าย (p) และ ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยวิเคราะห์
เป็นรายข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 - 0.8 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป  
 3.7 นําแบบทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความคงตัว
ภายใน ด้วยวิธีการหาคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536, หน้า 168) 
 3.8 นําแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    การวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ค่าเฉล่ียของผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี มคี่าเฉล่ีย 4.50 ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ีย 4.52 ส่วนของผู้เรียนมีค่าเฉล่ีย 4.59 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากในทุกระดับที่ประเมินค่าเฉล่ีย
รวมทั้งหมดเทา่กับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

   
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 1: ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รูปแบบการหาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ค่าประสิทธิภาพ  
การแปลผล E1 E2 

1.ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน        69.33 79.17 ยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2.ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย จํานวน 6 คน          80.00 80.42 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
3.ประสิทธิภาพแบบกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 85.60 85.33 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
  
 การหาประสิทธิภาพแบบเป็นรายบุคคล จํานวน 3 คน จากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี
ประสิทธิภาพที่ 69.33/79.17 ถือได้ว่ายังไม่ได้ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การหาประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มย่อย จํานวน 6 คน มีประสิทธิภาพที่ 80/80.42 ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพที่ 85.60/85.33 ถือได้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80   

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
วิธีการสอนแบบปกติ 
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ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
            บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
วิธีการ 

 
จํานวน 

 
x 

 
S.D. 

t-test 
 
t 

 
df 

 
Sig 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 37 34.68 1.97 1.37 36  

.001* 
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 37 30.67 1.91 1.37 36 

 
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียน 

(posttest) เท่ากับ 34.68 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หลัง
เรียน (posttest) เท่ากับ 30.67 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 36.00  ค่า Sig = .001) โดยที่นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่านักเรียนที่เรียน ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนปกติ สามารถนําไปสู่การ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับ 4.51 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมากส่วนผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ประเมินโดยผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ระดับคุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับ 4.59 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก น่ันคือ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถนําสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ 
ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง มาถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด สอดคล้องกับแนวความคิดของ ถนอมพร (ตันติพัฒน์) 
เลาหจรัสแสง (2541: 7) และสอดคลองกับสุรางค์ โค้วตระกูล (2537: 237) ที่พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเป็นสื่อที่ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเป็นวิธีการที่ทําให้มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน
ลักษณะสื่อสาร 2 ทาง มีการตอบสนองตัวข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปทันที เป็นการเสริมแรงให้แก่นักเรียนที่
รวดเร็วด้วย นักเรียนสามารถควบคุมอัตราเร่งการเรียนได้ตามความสามารถของตนเองได้ ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยีได้
ประเมิน ซึ่งประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยทั้งสองด้านอยู่ที่ 4.54 ซึ่งถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก สําหรับแบบทดสอบของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพของบทเรียนอยู่ที่ 85.60/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่  80/80 ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากก่อนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มีการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนก่อนจํานวน 2 ครั้ง คือ ในการทดลองแบบกลุ่มเด่ียวหรือรายบุคคลและการทดลองกลุ่มย่อย เพ่ือนํา
ผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา แก้วคูณ (2550: 107) ได้วิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.32/79.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ต้ังไว้ตาม
สมมติฐาน นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอน
โดยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยอมรับสมมติฐานงานวิจัย โดยนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่าการเรียนแบบปกติ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้หาประสิทธิภาพและแก้ไข
บทเรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สามารถ
ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้แก้ไขการเรียนได้ดี โดยสามารถทราบผลการประเมินได้ทันที จึงทําให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของลดาวัลย์ เขียวหวาน (2550: 91)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอนปกติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้พบกับปัญหาบางประการดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.1รูปภาพที่นําเสนอในสาระการเรียนรู้ควรเป็นภาพที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ 
ไม่ควรมีภาพมากเกินไปเกินความจําเป็นนักเรียนอาจเกิดความสับสนในบทเรียนสาระการเรียนรู้ควรมีความ
กระชับหรือสรุปสาระสําคัญหากสาระซับซอ้นมากเกินไปจะทําให้บทเรยีนไม่น่าสนใจ 
 1.2 การกําหนดเวลาในแต่ละสาระไม่ควรใช้เวลานานเกินไปควรเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนถ้า
กําหนดเวลามากเกินไปอาจจะทําให้นักเรียนเบ่ือหน่ายในการที่จะเรยีน 
 1.3 แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรมีผลย้อนกลับทั้งตอบ 
ถูกและตอบผดิและควรบอกเหตุผลในการตอบถูกและการตอบผิดทุกคร้ังเพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ให้กับนักเรียน
อีกคร้ังหน่ึง 
 1.4 ควรนําภาพเคลื่อนไหวที่ผลิตจากวิดีโอในแต่ละสาระเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจน
พร้อมทั้งทําให้บทเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ 
 2.1 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนเป็นผู้ควบคุมด้วยตนเองครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้
นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนําไปเป็นสื่อต้นแบบและประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆได้ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการเรียนรู้ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 คน โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน แบบประเมินทางด้านเน้ือหา แบบประเมินทางด้านเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.70) 2) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68/85.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 3) ค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการเรียนรู้ปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 
ABSTRACT  

The  purposes  of  this  research  were  to:  1) develop an  excellent  quality  
computer-assisted instruction program “Frequently used Basic Vocabulary for Primary 1 
students” 2) develop the computer-assisted instruction program “Frequently used Basic 
Vocabulary for Primary 1 students” to meet  the  efficiency  criterion of  80/80, and 3) 
compare learning  achievements  of  those who utilized the computer-assisted instruction 
program “Frequently used Basic Vocabulary for Primary 1 students” and those who used the 
standard  lesson  plan. The sample group was 60 Primary 1 students of  Pieamsuvanvittaya  
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School, selected by random sampling. The research instruments were the computer-assisted 
instruction program “Frequently used Basic Vocabulary for Primary 1 students”, content 
assesment, technology assesment, and a learning  achievement test. Data  were  analyzed   
by  mean, standard  deviation, and  t-test. 
             The  results  of  this  research   showed  that: 1) the  developed  computer-assisted  
instruction   program  “Frequently used Basic Vocabulary for Primary 1 students” was  of   an  
excellent level at S.D.= 4.70, 2) the efficiency of the developed computer-assisted instruction   
program  was at the level of  82.68/85.35, higher than the required criterion of 80/80; and  3)  
students’  learning  achievements  using the computer-assisted instruction  program was  
higher  than  those  who  studied  the  regular  lesson  plan, at  the  of statistical significant 
level of .05. 

Keywords: A computer assisted instruction program, frequently used Basic    
Vocabulary. 

 
บทนํา 

ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  และเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกล  
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ส่งผลให้ภาษาอังกฤษย่ิงทวีความสําคัญมากย่ิงขึ้น เพราะถือเป็นเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบ
อาชีพ  อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ได้
บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” ที่กําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาใน
การทํางาน ของอาเซียน น่ันหมายความว่าภาษาอังกฤษย่ิงทวีความสําคัญและความจําเป็นมากขึ้น คงถึงเวลา
แล้วที่จะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสังคมคาดหวัง 

ซึ่งหลักสูตรการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ไม่ได้มองข้ามความสําคัญและความจําเป็นของภาษาอังกฤษ  
มีการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งบรรจุในหลักสูตร
ประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 
พ.ศ. 2554 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตลอด
มา ผลการศึกษาพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษไม่น่าพอใจ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังไม่
สามารถทําให้ผู้เรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร และค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายในยุค
สารสนเทศ 

สาเหตุสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อการเรียนภาษาอังกฤษ คือ รู้คําศัพท์น้อย เน่ืองจากโครงสร้างการเรียนรู้   
ทางภาษาต้องเริ่มต้นจากหน่วยย่อย น่ันคือ คํา วลี และประโยค จึงเป็นที่ยอมรับว่า “คําศัพท์” เป็นหัวใจ
สําคัญในการศึกษาภาษาอย่างหน่ึง สรุปได้ว่า คําศัพท์เป็นสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
เรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งจําเป็นจะต้องเรียนและทําความเข้าใจคําศัพท์เป็นอันดับแรก เพ่ือพัฒนาไปสู่ความรู้
ความเข้าใจ  และความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนในหน่วยที่ใหญ่ขึ้น 
ในขณะเดียวกันผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใฝ่
ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  เพ่ือสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
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หลากหลาย  ซึ่งการนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology หรือ ICT) เพ่ือการศึกษาเป็นอีกหน่ึงทางเลือก เพ่ือนําไปสู่การผลิต การ
เข้าถึง การแพร่กระจายความรู้ ให้แก่เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไป
ตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยหรือ ไอ ที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในยุคสารสนเทศ  ย่ิงในปัจจุบัน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น  ย่ิงทําให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังน้ันผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีต่อการเรียนการสอนจึงมีมากตามไปด้วย การนําคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ
ประกอบช่วยในการเรียนรู้  ได้แก่  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา  จัดตารางสอน  
คํานวณระดับคะแนน  จัดช้ันเรียน  ทํารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน  
เป็นต้น  

นอกจากน้ีการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ยังมีระบบที่เรียกว่า LMS (Learning Management 
System) เป็นตัวช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้
เว็บเป็นฐานในการจัดการเรียน และเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ที่อํานวยความสะดวกในการจัด
กลุ่มเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มอาจารย์หรือผู้สร้างเน้ือหาการเรียน  สามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานเพ่ือเพ่ิมเน้ือหาบทเรียนต่างๆเข้าระบบ อาทิ ข้อมูลรายวิชา  ใบงาน  เน้ือหา  เอกสารประกอบการสอน  
แบบฝึกหัด  ข้อสอบ  ตอบคําถาม และสนทนากับนักเรียน  สําหรับกลุ่มผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงหัวข้อต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนได้ง่ายขึ้น  

จากสภาพปัญหาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ  สามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้คําศัพท์กับคอมพิวเตอร์
โดยสร้างสื่อการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
และทําให้กลุ่มผู้เรียนเข้าถึงวัตถุประสงค์กลุ่มอาจารย์ได้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีคุณภาพในระดับดีมาก 

2. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน  เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ ใ ช้ใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนด้วยวิธีการสอนปกติ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 3 ห้อง จํานวน 90 คน  
   

 2.  กลุ่มตัวอย่าง  
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 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/1 จํานวน 30 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) วิธีการจับฉลาก จากจํานวนห้องเรียนทั้งหมด 3 ห้อง 

      2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1/2  จํานวน  
30  คน  ใช้วิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (simple  random  sampling)  วิธีการจับฉลาก  จากจํานวน
ห้องเรียนทั้งหมด  2  ห้อง     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หิน แร่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีสอนแบบปกติ 

ขั้นที่ 1 การหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีขั้นตอนในการออกแบบ  ดังนี้  
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร  เอกสาร  ตําราเรียน  และผลงานวิจัย  เพ่ือกําหนดขอบข่ายเนื้อหาและ

คําอธิบายรายวิชา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
2. กําหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป  เรื่อง  คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 
3. กําหนดเค้าโครงเร่ืองของเน้ือหาวิชา  ทําการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ จัดลําดับก่อนหลัง  

เมื่อได้เน้ือหาเร่ือง  คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  
นําเสนอให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน  
กิจกรรมของเน้ือหา  และนําเสนอเน้ือหา 

4. เขียนผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แสดงการดําเนินการของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  ซึ่งวางโครงเร่ืองตามเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วเขียนตามผังงาน 

5. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยให้ผู้เ ช่ียวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  จํานวน  3  คน  และด้านคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  คน  ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหาและปรับปรุงแก้ไข  เสนอแนะ  โดยใช้แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีลักษณะการประเมินค่า  5  ระดับ  ดังน้ี 

ระดับ  5  หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีคุณภาพดี 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุงอย่างย่ิง 
 สําหรับการให้ความหมายของค่าวัดที่ได้  ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย

ได้จากแนวความคิดของเบสท์และคาน  (Best  and  Kahn, 1986,  P.  195)  ได้ให้ความหมายดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุงอย่างย่ิง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคุณภาพปรับปรุง 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคุณภาพดี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 
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ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยนําบทเรียนที่ปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองกับ

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1  จํานวน  30  คน  โดยการจับฉลากผลการเรียน  คือ  เก่ง  ปานกลาง  
และอ่อน  อย่างละ  10  คน  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยนําผลจากแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน  และแบบทดสอบหลงัเรียน  ตรวจหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์  
80/80  (E1/E2) เผชิญ  กิจระการ, (2544, หน้า 49) 

80 ตัวแรก (E1 ) หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
เรียนทั้งหมด ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
วิธีการสอนแบบปกติ 

แบบทดสอบที่ใช้สําหรับการทดลองก่อนเรียน  และหลังเรียน  เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  มีลักษณะเป็น
ข้อสอบแบบเหมือนกัน  โดยใช้โปรแกรมสุ่มคําถาม  แบบปรนัย  ชนิด  3  ตัวเลือก  การให้คะแนน  คือ  ตอบ
ถูกได้  1  คะแนน  ตอบผิดได้  0  คะแนน  มีขั้นตอนตอนในการสร้าง  ดังน้ี 

1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จากหลักสูตรแกนกลางปี  
2551  เพ่ือนํามาออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

2. วิเคราะห์เน้ือหา  และกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้สร้างแบบทดสอบ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับเน้ือหา 

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  แบบปรนัย  ชนิด  3  ตัวเลือก  การให้คะแนนคือ  
ตอบถูกได้  1  คะแนน  ตอบผิดได้  0  คะแนน  จํานวน  30  ข้อ 

4. นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญเน้ือหาจํานวน  5  ท่าน  ตรวจสอบดูความถูกต้องของ
เน้ือหา  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ด้วยดัชนีความสอดคล้องหาค่า IOC ซึ่งในแต่ละด้านได้ค่าIOC ไม่
น้อยกว่า 4.50 ในระดับคุณภาพดีมาก 

5. นําแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว  ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6. หาความเช่ือมั่น  (Reliability)  ของแบบทดสอบ โดยการหาค่าของแบบทดสอบด้วยวิธีการของ   
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน อ้างถึงใน ล้วนและอังคณา  สายยศ , (2536, หน้า 168-169)  โดยใช้สูตร  KR20 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

   ผลการวิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี 

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและเทคโนโลยี มีคุณภาพในระดับดีมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.70) เมื่อ
พิจารณาแต่ละเล่ม โดยเรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือเล่มที่ 5 เรื่อง My Body (ร่างกายของฉัน) มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.75) รองลงมาคือ เล่มที่ 4 เรื่อง Color (สี) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.71) เล่มที่ 1 
เรื่อง Numbers (1-50) และเล่มที่ 2 เรื่อง Days of the week (วันในสัปดาห์) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.68) 
และลําดับสุดท้ายคือ เล่มที่ 3 เรื่อง  Months of the year (เดือนใน 1 ปี) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.66) 

   ผลการวิเคราะห์ประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ตารางที่ 1: แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รูปแบบการหาประสิทธิภาพ 

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ค่า

ประสิทธิภาพ 
 

การแปลผล 
E1 E2 

1.ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล  
จํานวน 3 คน               

46.6
8 

66.6
5 

ยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

2.ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย 
 จํานวน 6 คน              

62.0
0 

74.1
5 

ยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

3.ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
 จํานวน 30 คน 

82.1
2 

84.3
5 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

  
จากตาราง พบว่าการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน จากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย

สอน มีประสิทธิภาพท่ี 46.68/66.65 ถือได้ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การหา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย จํานวน 6 คน มีประสิทธิภาพที่ 62.00/74.15 ถือได้ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จํานวน 30 คน พบว่ามีประสิทธิภาพท่ี 
82.12/84.35 ถือได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ทีส่อนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

และวิธีการสอนแบบปกติ 
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

วิธีการ 

 

จํานวน 

 

x 

 

S.D. 

t-test 

 

t 

 

df 

 

Sig 

การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนปกติ 30 11.97 2.05 
8.43 29 .000* 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 30 17.07 1.60 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 11.97 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 17.07 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 29 ค่า sig = .000) โดยที่นักเรียนเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ผลการศึกษาพบว่ามี
ประเด็นที่น่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. จากผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ทั้งด้านเน้ือหาและด้านเทคโนโลยี ซึ่งคะแนนเฉล่ียในการประเมินสูงกว่าระดับ 4.50 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

2. จากผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการหาประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองที่ใช้ในการ
วิจัย กลุ่มทดลองที่ 1 รวมทั้งหมด 5 เล่ม เท่ากับ82.68/85.35 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เน่ืองจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คําศัพท์
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องทั้งด้านเน้ือหา เทคโนโลยีและการผลิต
สื่อที่ประกอบด้วยภาพ สี เสียง คลิปวิดีโอซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ อัครเดช 
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ศรีมณีพันธ์ (2547) ที่พบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบสื่อประสม มีประสิทธิภาพ 81.78 / 
82.17 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ 

จากผลของการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
ดังน้ี 

1. คอมพิวเตอร์ที่ต่างคุณสมบัติกัน ซึ่งอาจทําให้การแสดงผลแตกต่างกันด้วยโดยเฉพาะการแสดงผล
ด้านสี ความคมชัด และระบบมัลติมีเดีย ดังน้ัน ผู้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์จึงควรตรวจสอบการแสดงผลของ
บทเรียนที่สร้างขึ้นกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันก่อนนําไปใช้จริง 

2. เน่ืองจากโปรแกรม I love library มีข้อจํากัดในเรื่องขนาดความจุของคลิปวิดีโอ ควรใช้โปรแกรม
ปรับขนาดของคลิปวิดีโอก่อนบรรจุลงในโปรแกรม ข้อความ ตัวอักษรที่ปรากฏจะผิดเพ้ียนจากเดิม ดังน้ันผู้วิจัย
จึงแก้ไขโดยใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐานเท่าน้ัน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างทางเลือกใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สามารถค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้คําศัพท์อย่างต่อเน่ืองและติดตามผลเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร  ล ว 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2 ) เปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าร  ล  ว กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  จํานวน  1  ห้อง 35  คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกล้ํา แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความพึง
พอใจของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.94/92.22ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ังไว้ 2)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคําควบกล้ํา ร ล ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.54) นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop skill practice of reading 
pronunciation of ร ล ว diphthongs for Grade 4 students to have 80/80 efficiency 2) to 
compare the skill of  reading pronunciation of ร ล ว diphthongs of Grade 4 students before 
and after learning by applying the skill practice exercise of reading pronunciation of ร ล ว 
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diphthongs 3) to compare the learning achievement of Grade 4 student before and after 
learning by applying the skill practice exercise of ร ล ว diphthongs reading pronunciation 4) 
to study the satisfaction of Grade 4 students towards learning by applying the skill practice 
exercise of reading pronunciation of ร ล ว diphthongs. The sample group of this research was 
Grade 4 students of semester 1 of 2013 of Thanombutr School at KhetBangkapi, Bangkok, 
one classroom of 35 students which cluster random sampling group was applied by using 
classroom as unit of sampling .the tools used in the research were the skill practice exercise 
of reading pronunciation of ร ล ว diphthongs, the learning achievement test, and the 
learner’s satisfaction measurement test. The data was analyzed by average, standard 
deviation, and statistical values. 

As results of the research, it was found that 1) the development of skill practice 
exercise for reading pronunciation of ร ล ว diphthongs had high efficiency than the standard 
80/80 and the efficiency was 86.94/92.22. 2) The learning achievement after applying the 
skill practice exercise of reading pronunciation of  
ร ล ว diphthongs was higher than before applying the skill practice set of reading 
pronunciation of ร ล ว diphthongs statistical significantly at 0.53) The learning achievement 
by applying the skill practice exercise of reading pronunciation of ร ล ว diphthongs was 
higher than regular learning management statistical significantly at 0.5 4) When evaluating 
the satisfactionof the learners who applied the skill practice exercise of reading 
pronunciation of ร ล ว diphthongs, it was high in overview and when considered each factor,  
all was in high level. 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมทําให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดํารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขนอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ   ต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังน้ันภาษาไทยจึงเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี  ชีวทัศน์  โลกทัศน์และสุนทรียภาพโดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอัน
ล้ําค่าภาษาไทยจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่
ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 1) 

ปัจจุบันมีคนไทยจํานวนมากไม่เห็นความสําคัญของภาษาไทย  เพราะขาดจิตสํานึกในการใช้ภาษาไทย  
และขาดความระมัดระวังในการออกเสียง  ทําให้การออกเสียงภาษาไทยผิดเพ้ียนไป  โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มี
ผลต่อการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก  ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานข้อสังเกตเก่ียวกับการ
ใช้ภาษาไทยในหนังสือแทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทยของกรมวิชาการ  ( 2544, หน้า 6 )แก่พสก
นิกรที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช  2535  ณ  ศาลาดุสิตา
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ลัยพระราชวังดุสิต  และได้มีพระราชดํารัสกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นายชวน  หลีกภัย  ตอนหน่ึงเก่ียวกับ
ภาษาไทย  ความว่า  ปัจจุบันน้ีภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  เสียงพูดก็เปลี่ยนแปลงไป  ผู้ประกาศข่าวทาง
โทรทัศน์ก็ออกเสียงเพ้ียนไปจากเดิม  มีการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์  เสียงจะสูงขึ้นไปเร่ือยๆ  เสียงโท
กลายเป็นเสียงตรี  และมีพระราชวินิจฉัยว่าปัญหาการใช้ภาษาไทยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข  ดังมีพระราชดํารัส
ว่า “ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาน้ีก็มีหลายประการ  อย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในทางออกเสียงให้ถูกต้อง
ชัดเจน  อีกอย่างหน่ึงต้องรักษาให้บริสุทธ์ิในวิธีใช้  หมายความว่าวิธีใช้คํามาประกอบเป็นประโยคนับเป็น
ปัญหาที่สําคัญ” 

นอกจากน้ีปัญหาการเรียนการสอนการอ่าน ประสบปัญหาอย่างมากเน่ืองจากนักเรียนอ่านออกเสียง ร ล 
ว และคําควบกล้ําไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาในการสื่อความหมาย ซึ่งนอกจากทําให้ผู้พูดเสียบุคลิกภาพแล้ว ยังมีผล
ทําให้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติต้องพลอยวิบัติไปด้วย ทําให้ไม่ได้ประโยชน์จากการอ่านอีกทั้งไม่สามารถ
ออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี แสดงให้เห็นว่าขาดทักษะในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา เน่ืองมาจากเด็กไทย
ยังขาดการปลูกฝังการเรียนรู้ต้ังแต่เริ่มแรกจึงยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรที่จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น
อย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้ขาดการเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทําให้เกิดปัญหาทางการศึกษา
ของเด็กไทย เช่นปัญหาไม่รักการอ่าน ไม่สนใจเรียน ไม่รู้จักค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือปลูกฝังความถูกต้อง และทัศนคติ
ที่ดี เน่ืองจากนักเรียนระดับน้ีมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสําคัญของเรื่องน้ี และเป็นแนวทางให้ครูอาจารย์ได้ใช้ฝึกนักเรียน และผู้สนใจใน
ภาษาไทยทั่วไปจะได้นําไปฝึกฝนตนเองและลูกหลานให้ออกเสียง ร ล ว ให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
  1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ดําเนินการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มโรงเรียนถนอมบุตรสังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 4 ห้องเรียน จํานวน 140 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถนอมบุตร เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2556  จํานวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านการ
เรียนภาษาไทยในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
 
แบบแผนในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบวิจัยแบบ One Group Pre- test 
Post- test Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 , หน้า  240) ซึ่งมีรูปแบบการทดลองดังน้ี 
 

กลุ่มทดลอง Pre- test Treatment Post- test 
T1 X T2 

 
ภาพท่ี 1.1 : แบบแผนในการการวิจัย 

 
เมื่อX หมายถึง  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว   กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถม 
T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
T2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล ว  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร  ล  ว 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน 
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 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างชัดเจน 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4ที่เรียนโดยใช้โดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  
ว  มีความพึงพอใจในการเรียน  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
สามารถนําไปสู่การอภิปรายผล ได้ดังนี 

1. จากผลการหาประสิทธิภาพ ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล ว  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าในการหาประสิทธิภาพภาคสนามมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะในขั้นตอนการสร้างชุดแบบฝึกทักษะ  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  วารสาร  ตํารา  และรายงาน
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า  ร  ล ว  หลักในกาสร้างชุดแบบฝึก  หลักจิตวิทยาใน
การสร้างความพึงพอใจในการเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ตลอดจนศึกษาหาความรู้จากผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ศึกษานิเทศก์  ที่ปรึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หัวหน้าหมวดภาษาไทยของโรงเรียนที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษา  และได้ผ่าน
การตรวจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ  
จากน้ันจึงนําไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ถาวร เที่ยงแก้ว  
(2548, หน้า 80) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคําควบกล้ําโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย  เรื่องการอ่านคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป่ีที่  4  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  93.33 / 93.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ต้ังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุพัตรา  
วงศ์จิระกิจ  (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  วิชา
ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลบ้าน
กรวด  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาคเรียนที่  1  จํานวน  34 คน  ผลการวิจัยพบว่า  แบบฝึกทักษะ
การอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์เท่ากับ  84.79/ 83.53สอดคล้องกับงานวิจัยของลําพูน  เรืองแสน  (2548,หน้า  49)  ที่ได้พัฒนา
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัย  พบว่า  
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
93.43/ 91.55  สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี  สุขเสวี  (2548, หน้า 78)  ที่ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึก
พัฒนาการอ่าคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัยพบว่า   แบบฝึกพัฒนาการอ่าน
คําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ชุดที่  1  และชุดที่ 2  มีประสิทธิภาพที่  93.33/ 93.33  
และชุดที่  3  มีประสิทธิภาพที่  86.67/ 83.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  และจากผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทั้ง  
3  ชุด  พบว่า  คะแนนก่อนและหลังการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. จากผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว พบว่า  นักเรียนมีทักษะ
การอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  E 143  

เน่ืองจาก แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการ
อ่านออกเสียงคําควบกล้ําสูงขึ้น  ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุ 

 2.1 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ยึดหลักการ
สร้างแบบฝึกดังที่  พรรณิภา  อ่อนแสง  (2532, หน้า 44)  ที่กล่าวว่า  แบบฝึกน้ันควรมีคําสั่งและตัวอย่างของ
แบบฝึกที่ไม่ยาวเกินไป มีหลายรูปแบบ  ใช้จิตวิ ทยาและกระบวนการเรียนรู้ของคําพูดที่ใช้ควรเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจอยากฝึก 

 2.2 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้จัดเรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก  
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและเน้นการปฏิบัติจริง  ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  
นอกจากน้ีในแต่ละแบบฝึกยังมีรูปภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจนักเรียน  ทําให้นักเรียนสนใจในแบบฝึกมากย่ิงขึ้น 

 2.3 การสอนโดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร  ล  ว  เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 จากการที่ได้จัดทําชุดทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว  โดยนําชุดทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกลํ้า  ที่มีขั้นตอนในการฝึกเป็นอย่างดี  และชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
จึงทําให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว    ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

3. จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว  พบว่า  นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  
ล  ว  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เน่ืองจากนักเรียนมีความรู้มีทักษะด้านการอ่านเพ่ิมขึ้นหลังจากที่เรียนจบแล้วส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เบญจมาศ    พลกําแหง  (2553,  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  วิชาภาษาไทย  ช้ันปะถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2551  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  อําเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  30  คน  ผลการวิจัย
พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุพัตรา  วงศ์จิระกิจ  
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  วิชาภาษาไทย  ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  อําเภอ
บ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาคเรียนที่  1  จํานวน  34 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  สูงกว่าก่อนการ
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

จากการที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว  โดยนําชุดทักษะการ
อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ที่มีการดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนในการสร้างชุดทักษะที่ดี  และมีการวิเคราะห์
สาระการเรียนรู้ที่คาดหวังมีการประเมินผลการเรียนรู้  ที่ตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น   

4. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคําควบกล้ําร  ล  ว  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงคําควบกลํ้าร  ล  ว  อยู่ในระดับมาก  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าออกเสียงคําควบกล้ําร  ล  ว ที่สร้างขึ้น  เน่ืองจาก  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
สนุกสนานกับกิจกรรมที่ปฏิบัติได้และภาคภูมิใจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ถาวร เที่ยงแก้ว  (2548, หน้า 
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80) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านคําควบกล้ําโดยใช้แบบฝึกทักษะ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการอ่านคําควบกล้ําโดยใช้แบบฝึกทักษะ  อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  สุพัตรา  วงศ์จิระกิจ  (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
คําควบกล้ํา  วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ภาคเรียนที่  1  จํานวน  34 คน  ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ํา ช้ันประถมศึกษาปีที่  4  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคําควบกล้ําร ล  ว  มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และ
การศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการทําแบบฝึกทักษะ  การอ่านและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว  ร  ล  ว  ไปใช้แต่ละ

ครั้งไม่ควรมากเกินไป  ควรให้เหมาะสมกับวัย  และความสนใจของผู้เรียน  เพ่ือไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย  อาจ
ให้นักเรียนนําไปเป็นการบ้านเพราะต้องระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามด้วย 
  1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกล้ําที่มีตัว ร  ล  ว  สามารถใช้เป็นสื่อในการ
สอนซ่อมเสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนช้า  และมีปัญหาในการอ่านและการเขียน  ครูควรเฉลยแบบฝึกที่ถูกต้อง
ในแผนการเรียนรู้ทันทีหลังจากนักเรียนทําแบบฝึกสิ้นสุด  เพ่ือให้นักเรียนได้แก้ไข  และจดจําคําศัพท์ที่ถูกต้อง
จะได้พัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของตนเองได้ดีย่ิงขึ้น 
  1.3 ครูควรตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน การสร้างแบบฝึกทักษะเป็นวิธีการหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และที่สําคัญที่สุด คือ 
ผู้สร้างแบบฝึกทักษะควรเป็นผู้ฝึกนักเรียนด้วยตนเอง เพราะจะแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ 
 1.4 ครูผู้สอนไม่ควรปิดก้ันวิธีคิดของนักเรียน ควรให้นักเรียนได้แสดงออกถึงวิธีคิดที่แปลกใหม่พร้อม
แสดงเหตุผลในความคิด ส่งเสริมและให้กําลังใจแก่นักเรียนที่กล้าแสดงออก  
มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และควรดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําเพ่ิมเติมและ
แก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงเสริมแรงให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า 
 
2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน และนักเรียนที่ทดลองที่ได้ทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะในการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
  2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนสรุปความ 
  2.3ควรมีการจัดทําแบบฝึกทกัษะสําหรับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ ด้วยเพ่ือส่งเสริมการอ่านและการ
เขียนคําควบกล้ํา หรือคําศัพท์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเ รียนเ ป่ียมสุวรรณวิทยา  ที่ เรียนรู้ แบบร่วมมือ  ก่อนเรียนและหลัง เรียน                   
2)  เปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา ที่เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้แบบ
เน้นปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา จํานวน 
2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน รวม 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที  
          ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่ได้รับการสอน
แบบร่วมมือ มีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่ได้รับการสอนแบบเน้นปฏิบัติ มีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่ได้รับการสอนแบบเน้น
ปฏิบัติ มีทักษะการออกเสียงสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
          คําสําคัญ : ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to: 1) compare English pronunciation skills of 
grade 3 students at Pieamsuwanvittaya School before and after being instructed by 
cooperative learning method, 2) compare English pronunciation skills of grade 3 students, 
Pieamsuwanvittaya School before and after being instructed by action learning method, and 
3) compare English pronunciation skills between those who were instructed by cooperative 
learning method, and action learning method. The samples consisted of 40 students which 
were divided into 2 groups of 20 students. The samples were selected by simple random 
sampling. The research instruments were lesson plan, and English pronunciation skills test. 
Data were analyzed by t-test. 
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The results of the research revealed that: 1) the post-test scores of the grade 3 
students instructed by the cooperative learning method were higher than that of the pretest, 
2) the post-test scores of the grade 3 students instructed by the action learning method 
were higher than that of the pretest, and 3) students’ English pronunciation skills of grade 3 
students, instructed by action learning method were higher than those who were instructed 
by cooperative learning method at the level of statistical significance 0.05  
        Keyword: English pronunciation skills, cooperative learning method, action learning 
method 
 
บทนํา 
        ปัจจุบันการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นทักษะหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การออก
เสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนน้ันจําเป็นจะต้องมีการออกเสียงภาษา
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Finocchiaro 
(1974, p.41 – 46 อ้างถึงใน ปิยวรรณศิริรัตน์, 2543, หน้า 13) การออกเสียงเป็นทักษะของการแสวงหาองค์
ความรู้ที่สําคัญของมนุษย์ เพราะการออกเสียงเปรียบประดุจกุญแจใช้ไขเข้าสู่ศาสตร์ต่างๆ ตามความสนใจ 
และต้องการเพ่ือมนุษย์จะได้นําความรู้มาใช้ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมอย่างมีความสุข 
รวมถึงการออกเสียงเป็นสิ่งที่มีการลงทุนที่น้อยที่สุด และเป็นการขยายความรู้ไปสู่วงกว้างที่สุดเช่นเดียวกัน 
        ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน การออกเสียงมีความสําคัญมาก เพราะเป็นทักษะที่จะสามารถ
สร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษสื่อสารออกไปให้เกิดประสิทธิภาพ สําหรับปัญหาส่วน
ใหญ่ที่เกิดกับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศคือการออกเสียง    ที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งสอดคล้องกับ Andrew Biggs (2550 อ้างถึงในฉัตราพร ทวีวัฒนวงศ์, 2554, หน้า 2) และChristopher 
Wright (2553 อ้างถึงใน ฉัตราพร ทวีวัฒนวงศ์, 2554, หน้า 2) ได้ให้ข้อสังเกตว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมี
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านการออกเสียงซึ่งถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การสื่อสารโดยการ
พูดน้ันไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้คนไทยหลายคนอาจคิดว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ชัดไม่ใช่ปัญหาท่ี
สําคัญเท่าไรนักหลายคนกล่าวว่าเพียงสื่อสารได้ก็เพียงพอแล้วคนฟังก็พยายามที่จะเข้าใจและพยายามคาดเดา
ให้ถูกว่าคนพูดต้องการส่ืออะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ชัดกลับเป็นปัจจัยเสี่ยง
ตัวหน่ึงที่ทําให้เกิดปัญหาในการสนทนาอย่างไม่รู้ตัวทั้งที่การออกเสียงถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สําคัญใน
การพูดและเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การพูดประสบความสําเร็จได้ซึ่งสอดคล้องกับ ชุมศักด์ิ  มัธยมจันทร์ (2547 
อ้างถึงใน ฉัตราพร  ทวีวัฒนวงศ์, 2554, หน้า 2)ได้ระบุไว้เหมือนกันว่านักเรียนที่เรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษจะมีปัญหาเสมอเน่ืองจากการฝังลึกของภาษาแม่กล่าวคือความแตกต่างของระบบเสียงระหว่าง
ภาษาไทยกับระบบเสียงภาษาอังกฤษเมื่อได้ยินภาษาอังกฤษก็จะจับเสียงน้ันเป็นเสียงในภาษาของตัวเองทันที
จากเหตุผลดังกล่าวทําให้เช่ือได้ว่าการที่นักเรียนมีความจําในเรื่องของการออกเสียงอย่างหน่ึง ในขณะที่การ
ออกเสียงที่ถูกต้องเป็นอีกอย่างหน่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการฟังอีกด้วย                                        

       วีรวัลย์ โพธิ์หนองใฮ (2549, หน้า  23)ได้กล่าวว่า การออกเสียงภาษาอังกฤษ สามารถฝึกฝนได้
ด้วยตนเอง และฝึกฝนจากการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้แบบเน้น
ปฏิบัติ เป็นต้น ในส่วนของการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวและศักยภาพในตัวเองร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆให้บรรลุผลสําเร็จได้โดยที่สมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า 
แต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกันช่วยเหลือซึ่งกัน
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และกัน ได้พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้ความรู้จากเพ่ือน และสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการใช้
ชีวิตกับการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ อีกประการหน่ึงคือ การที่ผู้เรียน
รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และส่ง ผ ลทํา ใ ห้ เ กิด ก า ร
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างย่ังยืนต่อไป  

       วนิตยา ประเสริฐสุนทร (2548, หน้า 9) ได้กล่าวว่า ในการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการหน่ึงที่จะสามารถฝึกฝน พัฒนาทักษะ และศักยภาพในการแสดงออก
ทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ และทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น มี
ความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการออกเสียงมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย   
      นอกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้ว  ยังมีการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ ซึ่ ง เป็นการเรียนรู้ที่
นัก เรียนได้ลงมือกระทําสิ่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในครั้งน้ัน ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนศักยภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ลงมือปฏิบัติ นอกจากน้ี ยังเป็นการกระตุ้น
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียนให้มีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผลจากการลงมือปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
      วีร วัลย์ โพธ์ิหนองใฮ (2549, หน้า 23) ได้กล่าวว่าการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่
มีประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ   ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เน้นการปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ติดต่อสื่อสารที่เก่ียวข้องกับงานอ่ืน ๆ รวมท้ังงานด้านธุรกิจเบ้ืองต้นและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดําเนิน
ชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงให้สอดคล้องกับวิชาชีพในอนาคตของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ไชยยันต์  โตเทศ (2551 อ้างถึง
ใน อัจฉริน  จิตต์ปรารพ, 2554, หน้า 2) จะเห็นได้ว่านักศึกษาในระดับอาชีวศีกษาเป็นกลุ่มผู้เรียนอีกกลุ่ม
หน่ึงที่ยังไม่สามารถพูดออกเสียงและเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพด้านธุรกิจในระดับที่พึงพอใจ 
        นอกจากน้ี การฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ ก็มีความสําคัญ
ในการที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ    ในช้ันเรียน มี
การฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง หากนักเรียนเกิดปัญหาในการออกเสียงหรือการสื่อสาร ก็สามารถปรับแก้ได้ และ
สามารถรู้ได้ทันทีว่า นักเรียนมีปัญหาเกิดจากอะไร ทั้งครูและนักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้แก้ไขปัญหา
และหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ซึ่งวิธีการในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีของนักเรียน ให้มี
คุณภาพที่ดี และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
        จากการศึกษาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ชอบออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ออกเสียงค่อนข้างยาก ไม่เข้าใจเกิดความรู้สึกกลัวและเขินอาย ในเวลาที่จะต้องอ่านออกเสียง
และพูดคุยภาษาอังกฤษ ทําให้เกิดปัญหาและไม่อยากจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ทําให้ไม่เห็นความสําคัญ ผู้วิจัยจึงคิดว่า ควรมีการศึกษาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ และนํามาพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น
เป็นการช่วยพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติอีกทางหน่ึงด้วย นอกจากน้ียังทําให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้
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ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และพร้อมปรับปรุงแก้ไขการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพ่ือ
จุดประสงค์สูงสุดของการศึกษา น่ันคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่3  
โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ ในด้านต่อไปน้ี 
        1.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
       2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน 
       3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
แบบเน้นปฏิบัติ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
         ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 40 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้จากการใช้วิธีสุ่มแบบอย่างง่าย 
(sample random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จํานวนนักเรียน 2 ห้อง จํานวนนักเรียน 40 คนกลุ่ม
ทดลองที่ 1 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใน
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 20 คนกลุ่มทดลองที่ 2 เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย      
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ 

ของวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย พูดแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ, ออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษ, พูด
ทักทายเบ้ืองต้นเป็นภาษาอังกฤษกับเพ่ือนร่วมห้องเรียน, การนําสื่อมัลติมีเดียและบทเพลงเข้ามาช่วยด้าน
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 8 แผน แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ จํานวน 8 แผน รวมทั้งหมด 16 แผน 16 ช่ัวโมง 

(2) แบบทดสอบ Pretest - Posttest 2 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ  
           ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียม
สุวรรณวิทยา และแบบทดสอบ Pretest - Posttest ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
        1. ดําเนินการติดต่อครูของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
         2. ดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังน้ี 
             (2.1) ทําการทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบนักศึกษากลุ่มทดลองที่ 1 โดยการนํา
แบบทดสอบ Pretest ซึ่งเป็นข้อความหรือบทอ่าน จํานวน 4 เรื่อง โดยนักเรียนไม่เคยอ่านข้อความหรือบท
อ่านน้ันมาก่อน แล้วทดสอบนักเรียนที่ละคน เก็บคะแนนการอ่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการออกเสียง
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ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว นํ้าเสียงและท่าทางประกอบโดยมีผู้วิจัย และครู
ประจําช้ัน คอยสังเกตและร่วมให้คะแนนด้วย  
                    (2.2) ผู้วิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแผนการสอนตามคู่มือการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการสอนด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา วันละ 2 ช่ัวโมง สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์ ทั้งน้ี รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียนอีก 2 ช่ัวโมง รวมจํานวน 18 ช่ัวโมง ดังน้ี 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Friends                                               จาํนวน  4  ช่ัวโมง 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : My meals                                            จํานวน  4  ช่ัวโมง 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Whose purse is it ?                               จาํนวน  4  ช่ัวโมง                            
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : What are you doing ?                           จาํนวน  4  ช่ัวโมง 
                  รวม                                                                               จํานวน  16 ช่ัวโมง 
ทั้งน้ี รวมเวลาทดสอบ Pretest - Posttest อีก 2 ช่ัวโมง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ  
            ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เป่ียมสุวรรณวิทยา และแบบทดสอบ Pretest - Posttest ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
                 1. ดําเนินการติดต่อครูของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
                  2.  ดําเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังน้ี 
                       (2.1) ทําการทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบนักศึกษากลุ่มทดลองที่ 2 โดยการนํา
แบบทดสอบ Pretest ซึ่งเป็นข้อความหรือบทอ่าน จํานวน 4 เรื่อง โดยนักเรียนไม่เคยอ่านข้อความหรือบท
อ่านนั้นมาก่อน แล้วทดสอบนักเรียนที่ละคน เก็บคะแนนการอ่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว นํ้าเสียงและท่าทางประกอบ โดยมีผู้วิจัย และ
ครูประจําช้ัน คอยสังเกตและร่วมให้คะแนนด้วย 
                       (2.2) ผู้วิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ และแผนการสอนตามคู่มือ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการสอนด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา วันละ 2 ช่ัวโมง สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง รวม 4 สัปดาห์ ทั้งน้ี รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียนอีก 2 ช่ัวโมง รวมจํานวน 18 ช่ัวโมง ดังน้ี 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Friends                                               จาํนวน  4  ช่ัวโมง 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : My meals                                            จํานวน  4  ช่ัวโมง 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Whose purse is it ?                               จาํนวน  4  ช่ัวโมง 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : What are you doing ?                           จาํนวน  4  ช่ัวโมง 
                  รวม                                                                               จํานวน  16 ช่ัวโมง 
ทั้งน้ี รวมเวลาทดสอบ Pretest - Posttest อีก 2 ช่ัวโมง 
การวิเคราะหข์้อมูล                   
        การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
         1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ โดยใช้การทดสอบค่า
ทีที่เป็นอิสระต่อกัน 
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         2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การ
ทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
         3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 จากตารางที่ 4.1 พบว่า คะแนนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองท่ีเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบแสดงให้
เห็นว่า คะแนนเฉล่ียทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 18.80 (S.D.=1.56)  และค่าเฉล่ียคะแนน
หลังเรียนเท่ากับ 31.00 (S.D.=1.49) 
 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ในการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N X S.D. t – test 

t df   sig 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน       

          20 
20 

20.20 
34.00 

1.51 
1.43 

8.134 
 

    41 
 

.000* 
 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้แบบ

เน้นปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบแสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 20.20 (S.D.=1.51)  และค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียน
เท่ากับ 34.00 (S.D.=1.43) 
 

คะแนน N X S.D.  t – test 
t df sig 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

18.80 
31.00 

1.56 
1.49 

9.457 
 
 

    38 
 
 

.000* 
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 3พบว่า คะแนนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้แบบ

ร่วมมือและแบบเน้นปฏิบัติหลังเรียน โดยการออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบแสดงให้เห็นว่า คะแนน
เฉลี่ยทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยกลุ่มทดลองที่เรียนรู้แบบร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.55 
(S.D.=1.234)  และกลุ่มทดลองที่เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.05 (S.D.=1.190) โดยนักเรียนที่
เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสูงกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา ที่เรียนรู้แบบร่วมมือและแบบเน้นปฏิบัติ จากผลการวิจัยพบว่า 
             1.ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา  
ที่เรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ก่อนเรียนมีการพัฒนาและเรียนรู้ได้ค่อนข้างช้า และเป็นเรื่องที่ยากสําหรับการที่จะให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีความกล้าที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังน้ัน จึงต้องใช้เวลา 
ในการเรียนรู้การพัฒนาทกัษะการออกเสียงภาษาอังกฤษพอสมควร การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนรู้หน่ึง 
ที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนได้ดี โดยนักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ 
เพ่ือน ๆ ร่วมช้ันเรียนเดียวกัน ทําให้การเรียนรู้ในครั้งน้ัน ๆ เกิดความสนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่รู้สึกน่าเบ่ือ  
ทุกคนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีครูค่อยแนะนํา 
และช่วยเหลือในขณะที่มีการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด จึงช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ได้ดีขึ้น ดังน้ัน การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนจึงสูงกว่าก่อนเรียน  
ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีขั้นตอนและวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

         ขั้นที่ 1 ขั้นการนําเข้าสู่บทเรียนเป็นการเร่ิมต้นบทเรียนด้วยบทสนทนาที่ผู้เรียนจะสามารถนําไปใช้
สื่อสารในสถานการณ์จริงได้หรืออาจเป็นข้อความส้ันๆเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่กําลังจะเรียนใน
หน่วยการเรียนรู้น้ันๆ ทั้งน้ีผู้เรียนจะได้ฟังบทสนทนาจากซีดีเสียงที่ผู้สนทนาเป็นเจ้าของภาษา (native speaker) 
ได้ฝึกทักษะการฟัง การทําความเข้าใจกับเรื่องที่ฟัง จากน้ันก็จะได้ฝึกพูดเป็นคู่รวมทั้งเป็นกลุ่ม 

        ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการสอน กิจกรรมการเรียนรู้นําเสนอรูปภาษาท่ีมีคําศัพท์(lexicon) และ
ไวยากรณ์(grammar) ซึ่งสัมพันธ์กับรูปภาษาท่ีผู้เรียนได้พบแล้วในการนําเข้าสู่บทเรียนโดยอาจมีการนําเสนอ
คําศัพท์และไวยากรณ์เพ่ิมเติมหรือซับซ้อนขึ้นจากที่ผู้เรียนพบแล้วในการนําเข้าสู่บทเรียนทั้งน้ีผู้เรียนจะได้มี
โอกาสในการฝึกพูดเป็นคู่รวมทั้งเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับในช่วงการนําเข้าสู่บทเรียน            

วิธีการสอน N X S.D. t – test 
t df sig 

แบบร่วมมือ 
แบบเน้นปฏิบัติ 

20 
20 

13.55 
14.05 

1.234 
1.190 

5.232     64    .000* 
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                ขั้นที่ 3 ขั้นการฝึก โดยเน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการสรุปคําศัพท์และไวยากรณ์ในส่วนการนําเข้าสู่
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของแผนภูมิและคําอธิบายเพ่ือให้ง่ายแก่การทบทวนของผู้เรียนและเอ้ือ
ให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้สื่อสารในสถานการณ์จริงในขั้นต่อ ๆ ไป 

       ขั้นที่ 4 ขั้นการนําไปใช้  เพ่ือให้อ่านคล่อง ในส่วนน้ี ผู้เขียนได้นําคําศัพท์และไวยากรณ์จากส่วน
การนําเข้าสู่บทเรียน และ กิจกรรมการเรียนรู้มานําเสนออีกคร้ัง โดยให้ผู้เรียนฝึกอ่านบทสนทนา หรือข้อความ
สั้น ๆ เป็นการเสริมความรู้ให้กับผู้เรียน และฝึกให้เคยชินกับการนําทักษะภาษาอังกฤษไปแสวงหาความรู้      
ในบางหน่วยการเรียนรู้มีการนําเสนอคําศัพท์เพ่ิมเติมให้อีก ภายใต้กรอบ NEW WORDS ทั้งน้ีผู้เรียนจะได้รับ
ความสนุกสนานจากการอ่านเรื่องสนุก ๆ และได้พัฒนาทักษะการอ่านไปพร้อม ๆ กันด้วย 
               ขั้นที่ 5 ขั้นวัดผล ประเมินผล แบบทดสอบพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษในการทําข้อสอบ
ปรนัยซึ่งเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วย เพ่ือช่วยให้รู้ว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดในแต่ละหน่วย โดย
แสดงผลออกมาเป็นคะแนน ทั้งยังเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนสําหรับการทําข้อสอบด้วย 
           2. ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยาที่
เรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ก่อนเรียนมีการพัฒนาและเรียนรู้ได้ค่อนข้างช้าเช่นเดียวกันกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ
น้ัน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมาก แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน ก็มีบาง
สิ่งบางอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือ การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติเป็นการฝึกฝนและลงมือ 
ปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเด่ียว แบบคู่ หรือแบบกลุ่ม โดยแต่ละคนก็มีประสบการณ์และความรู้ที่
แตกต่างกันแล้วมาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง โดยมีครูเป็นผู้ดูแลอยู่ห่าง ๆ ในกรณีที่นักเรียนเกิด
ปัญหาจึงเข้ามาช่วยสอนและคอยให้คําแนะนําการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ในการเรียนรู้
แบบเน้นปฏิบัติน้ี สิ่งสําคัญที่ทําให้เห็นถึงความแตกต่างกันกับการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างชัดเจน น่ันคือ การได้
ฝึกฝน ลงมือกระทําหรือปฏิบัติ ในการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบซ้ํา ๆ นักเรียนอาจจะฝึกตามตัวอย่าง หรือสิ่งที่
ครูได้สอนหรือแนะนํา จนกระทั่งนักเรียนได้จดจําสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เกิดความเคยชิน กล้าแสดงออกมากขึ้น 
การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติจึงเป็นวิธีการเรียนรู้หน่ึงที่สามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษที่ดีให้กับนักเรียน ดังน้ัน การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเน้น
ปฏิบัติหลังเรียนจึงสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ มีขั้นตอนและวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังน้ี         

   ขั้นที่ 1  ขั้นการนําเข้าสู่เน้ือหา ครูเสนอบริบทหรือสถานการณ์แก่ผู้เรียนก่อนโดยอาจใช้ภาพ การเล่า
เรื่องให้ฟัง ฯลฯ จากนั้นนําเสนอเน้ือหาแก่นักเรียน โดยให้ผู้เรียนฟังหรืออ่าน ควรเป็นเน้ือหาที่มีบริบทหรือ
สถานการณ์กํากับอยู่ด้วย อาจเป็นเรื่องราว หรือบทสนทนาและเน้ือหานอกจากจะมีคําศัพท์และรูปแบบภาษาท่ี
ต้องการนํามาสอนแล้ว ควรมีคําศัพท์ หรือรูปแบบภาษาที่นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้ว เพ่ือช่วยให้เข้าใจเรื่องราว
ที่ฟังหรือออกเสียงได้บ้าง จากนั้นครูกระตุ้นการเรียนรู้ โดยตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจเร่ืองที่ฟังหรือที่ออกเสียง
เพียงใด เช่น ถามคําถามให้ตอบหรือกระตุ้นให้นักเรียนพูด ถ้านักเรียนตอบได้หรือสามารถใช้ภาษาได้ก็ไม่ต้อง
เสียเวลากับการนําเสนอเน้ือหามากนัก   แต่ถ้านักเรียนตอบได้บ้างหรือไม่ได้เลยครูต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ  
             ขั้นที่ 2  ขั้นการฝึก เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาที่เพ่ิงเรียนรู้ใหม่ในลักษณะการฝึกแบบ
ควบคุม (controlled practice) โดยมีครูเป็นผู้นําในการฝึกโดยทั่วไปการฝึกในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายให้
นักเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง การฝึกแบบควบคุมน้ี ในขั้นเริ่มแรกมักใช้วิธีการฝึกแบบกลไก 
(mechanical drill) หรือบางคร้ังเรียกว่าวิธีการฝึกซ้ํา ๆ (repetition drill) เป็นการนักเรียนฝึกซ้ํา ๆ ตาม
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ตัวอย่าง จนกระทั่งจดจําและใช้รูปแบบของภาษาแต่ยังไม่เน้นในด้านความหมาย ดังน้ันการเน้นแบบน้ีนักเรียน
อาจจะเข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจความหมายของรูปแบบการฝึกภาษาก็ได้ สําหรับการฝึกน้ันมักจะเป็นการ
ให้นักเรียนฟังตัวอย่างภาษาการฟังอาจให้นักเรียนฟังจากเทปหรือซีดี หรือจากครูประมาณ 1-3 ครั้ง ในกรณีที่
ครูเป็นให้ฟัง จะต้องพูดอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความเร็วปกติ จากน้ันนักเรียนฝึกพูดออกเสียงพร้อมกันตาม
ตัวอย่างอาจเป็นรายเด่ียว แบบคู่หรือกลุ่ม ทีละคร่ึงห้องหรือทั้งห้องก็ได้ นอกจากน้ีครูต้องให้ข้อมลย้อนกลับแก่
นักเรียนแต่ละคนด้วย เพ่ือให้นักเรียนรู้ว่าตนเองใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม่ และครูอาจประเมินตรวจสอบและ
ย้อนกลับหรือประเมินผลความเข้าใจของนักเรียนภายหลังการทํากิจกรรม 
             ขั้นที่ 3 ขั้นการนําไปใช้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของการเรียนการสอน ทั้งน้ี
เพราะการฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารเปรียบเสมือนตัวกลางตัวกลางที่เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้ภาษาในช้ัน
เรียนกับการนําภาษาไปใช้จริงนอกช้ันเรียน โดยท่ัวไปจึงมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ลองใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่าน้ัน การฝึกใช้ภาษาในลักษณะน้ีมีประโยชน์
ในการช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนได้รู้ว่า นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งการถือว่านักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง คือการที่นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้เองอย่างอิสระ นอกจากน้ีนักเรียนจะได้มีโอกาสนํา
ความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมาแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และช่วยสร้างความมั่นใจ วิธีการฝึกมักฝึก
ในรูปของการทํากิจกรรมแบบต่าง ๆ โดยครูเป็นผู้เริ่มหรือจัดการขั้นเริ่มต้นของกิจกรรม เช่น อธิบายวิธีทํา
กิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียน หลังจากน้ันให้นักเรียนเป็นผู้ทํากิจกรรมเองทั้งหมด ครูคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือเมื่อ
นักเรียนมีปัญหาในการทํากิจกรรม และเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับหรือประเมินผลการทํากิจกรรมในภายหลัง 
          3. ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ โดยการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติมีทักษะการออกเสียง 
ภาษาอังกฤษสูงกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและได้พัฒนา
ตนเองในการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยมีการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง ทําให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และจดจําได้ดีและได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับเพ่ือน ๆ อย่างจริงจัง โดยมีครูเป็นผู้คอยดูห่าง ๆ 
หากกรณีเกิดปัญหาก็สามารถแนะนํานักเรียนได้อย่างถูกต้องอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ
ทําให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะการออกเสียงได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งในขณะที่การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ก็เป็นวิธีการหน่ึงที่ทําให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีเช่นเดียวกัน แต่
อาจจะมีโอกาสได้คิดและลงมือกระทําหรือปฏิบัติซ้ําไปซ้ํามา หรือได้ฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง
จริงจังได้น้อยกว่าการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ น่ันเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 
        1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา มีทกัษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
ในการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา มีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษในการ
เรียนรู้แบบปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                                                                                                    
        3. การเรียนรู้แบบเน้นปฎิบัติ มีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษสูงกว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ข้อเสนอแนะ 
      จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังน้ี      
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        1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
                ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรคํานึงถึงความเหมาะสมเรื่องของเวลาการทํากิจกรรม ในการเรียนรู้

แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ อาจใช้เวลามากน้อยตามแต่สถานการณ์ เน่ืองจากทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแบบเน้นปฏิบัติ ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนจึงจะเกิดความคล่องแคล่ว 
ดังน้ันครูผู้สอนควรมีการปรับยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ความพร้อมของนักเรียน 
         2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

      (2.1) ควรทําการศึกษาทกัษะการออกเสยีงภาษาอังกฤษที่เรยีนรูใ้นรปูแบบอ่ืน ๆ เช่น การเรียนรูแ้บบ
กระบวนการแก้ปัญหา                                                                                                                               

      (2.2) ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มาก
ขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิปปาโมเดล ก่อนเรียนและหลังเรียน 2)  เปรียบเทียบความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิปปา
โมเดลและแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 2 กลุ่มๆละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนความสามารถทางด้านการอ่านของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิป
ปาโมเดลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนความสามารถทางด้านการ
อ่านของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) คะแนนความสามารถทางด้านการอ่านของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิปปาโมเดล 
สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คําสําคญั:  วิธีการสอนแบบซปิปาโมเดล วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ 
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to : 1) compare English reading ability of first 
year students in vocational education before and after being taught by CIPPA Model 
Method. 2) compare English reading ability of first year students in vocational education 
before and after being taught by Cooperative Lecture Method.  3) compare English reading 
ability between students who were taught by CIPPA Model Method and by Cooperative 
Lecture Method. The sample groups were 40 first year students of 2 classes in vocational 
education. There were 20 students in each class. The samples were selected by simple 
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random sampling. The research instruments were the English reading test and lesson plans 
of CIIPA Model Method and Cooperative Lecture Method. Data were analyzed by mean, 
standard deviation and t-test. 
 The results of this research showed that: 1) the post-test scores in English reading 
of students who were taught by CIPPA Model Method was significantly higher than the pre-
test scores at the level of .05. 2) the post-test scores in English reading of students who 
were taught by Cooperative Lecture Method was significantly higher than the pre-test scores 
at the level of .05. 3) the post-test scores in English reading of students who were taught by 
CIIPA Model Method was significantly higher than that of students who were taught by 
Cooperative Lecture Method at the level of .05.   
 Keywords: CIPPA Model Method, Cooperative Lecture Method; English Reading Ability 
 
ความนาํ 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน จุดมุ่งหมายที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ มุ่งหวังให้
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, หน้า 1) โดยใช้ความสามารถทางการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หากพิจารณาถึงความสามารถทางด้านการสื่อสารทั้งสี่ด้านดังกล่าวแล้ว 
โอกาสที่นักศึกษาจะได้ใช้ความสามารถทางด้านการอ่านจะมีมากที่สุด เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาส
พบปะพูดคุยกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากนัก ความสามารถทางด้านการฟังและการพูดจึง
เกิดขึ้นได้ยาก เช่นเดียวกับความสามารถทางด้านการเขียนซึ่งถือได้ว่ามีโอกาสใช้งานในชีวิตจริงได้ค่อนข้างน้อย 
แต่ความสามารถทางด้านการอ่านมีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานมากกว่า (ศิริพร สุธรรมเตชะ 
2541, หน้า 2) 
 ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสอนอ่านมาโดยตลอด แต่ในงานวิจัยหลายต่อหลาย
ช้ินกลับค้นพบว่า ความสามารถทางด้านการอ่านของนักศึกษาไทยมีพัฒนาการที่ไม่น่าพอใจ กล่าวคือ 
นักศึกษามีความสามารถในการทําความเข้าใจเรื่องอยู่ในระดับตํ่า อ่านเรื่องแล้วไม่สามารถลําดับเหตุการณ์ 
และจับใจความสําคัญได้ (วิสาข์ จัติวัตร์, 2543, หน้า 1-2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติ 
(2534, หน้า 2) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในด้านการอ่าน กล่าวคือ อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความ
สําคัญไม่ได้ อ่านได้ช้า และไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงไม่มีความสามารถในการถ่ายโอนและ
สื่อความหมายได้ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการสอนอ่านในหลายๆ วิธี ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปาโมเดล (CIPPA Model) ที่พัฒนาข้ึนโดยรองศาสตราจารย์ ทิศนา แขมมณี สามารถนํามาใช้แก้ปัญหา
การขาดประสิทธิภาพในการอ่านของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่ารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดลจะจัดว่าเป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างสูงก็ตาม แต่ก็มีข้อจํากัดที่สําคัญอยู่ประการหน่ึง กล่าวคือ  
 การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล มีขั้นตอนที่สําคัญอยู่ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนน้ีหาก
ครูผู้สอนนํามาใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนจริงแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับปริมาณเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ของแต่ละภาคเรียน เน่ืองจากหลักสูตร
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การศึกษาในระดับสูง เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา มี
รูปแบบที่เน้นเน้ือหาวิชามากเป็นพิเศษ แตกต่างจากหลักสูตรในระดับประถมศึกษาหรือในระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน จึงทําให้ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วิธีสอนแบบบรรยาย เพ่ือให้สามารถสอนได้
ครอบคลุมเน้ือหาสาระให้มากที่สุดและทันภายในเวลาในแต่ละภาคเรียน เพราะรูปแบบการสอนแบบอ่ืนๆ ไม่
สามารถสนองตอบต่อความต้องการดังกล่าวได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาในด้านการขาดประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และปัญหาเก่ียวกับการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (หรรษา นิลวิเชียร, 2545, หน้า 1) 
 เน่ืองจากการสอนแบบบรรยายมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ให้ได้ผลดีอยู่หลายประการดังกล่าว 
Johnson, Johnson & Holubec (1992, อ้างถึงในหรรษา นิลวิเชียร, 2545, หน้า 4) จึงได้เสนอแนะให้ใช้
กลุ่มร่วมมือเข้ามาช่วยเสริมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วเรียกวิธีการสอนแบบใหม่น้ีว่า วิธีสอนแบบ
บรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ (Cooperative Lecture) วิธีสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือน้ีจะใช้เทคนิค
การจับคู่สนทนา (Pair Discussion) เข้ามาช่วยเสริมเป็นระยะตลอดการบรรยาย กลุ่มร่วมมือน้ีเป็นกลุ่มที่จัด
ขึ้นช่ัวคราวและเสร็จสิ้นภายในเวลาเรียนแต่ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
และสามารถร่วมมือกันในการใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่  
 ด้วยเหตุน้ี ผู้ วิจัยจึงเห็นว่า วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือน้ี  ก็สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ เช่นเดียวกันกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปาโมเดล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ
ซิปปาโมเดล และนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพณิชย
การธนบุรี แผนกเลขานุการ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 2 ห้องเรียนๆละ 35 คน รวมทั้งหมด 70 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 แผนก
เลขานุการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 จํานวน 2 กลุ่มทดลองๆละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มี 2 ประเภท 
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  2.1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 6 หน่วยการ
เรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 2 แผน รวมทั้งหมด 12 แผน แผนละ 2 คาบ 
คาบละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 24 คาบ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวน้ีมีจํานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอนแบบซิปปาโมเดล อีกฉบับจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ 
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ครอบคลุมเน้ือหา
ทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบแบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด้านความสามารถทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษแจกให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการสอนแบบซิปปาโมเดลและกลุ่ม
ทดลองที่ 2 ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลัง
เรียน (post-test)  

      4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1. หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สําหรับกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
  2. หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สําหรับกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปาโมเดล และกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ โดยใช้ค่าสถิติ pooled t-t 
เน่ืองจากค่าความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิปปาโมเดลหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้
กลุ่มร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบซิปปาโมเดลมีความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทั้ง 
2 กลุ่ม 

 
วิธี 

การสอน 
 

N 

สอบก่อนเรียน 
(40 คะแนน) 

สอบหลังเรียน 
(40 คะแนน) ค่า t 

ค่า X  ค่าS.D. ค่า X  ค่าS.D. 

แบบ  
ซิปปา 20 20.11 2.78 30.33 2.74 25.20* 

แบบบรรยาย 20 20.04 3.69 28.22 3.54 22.63* 

*   มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                        N  แทน   จํานวนผู้เรียนในกลุม่ทดลอง 
                        X        แทน   ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 
                      S.D. แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                        t   แทน   ค่าทดสอบสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายได้ ดังน้ี 
 1. กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล มีความสามารถทางด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของกวีกานต์ ทรัพย์เจริญ (2554) 
ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ CIPPA Model เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การอ่านจับใจความในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัด
ตันติยาภิรมย์) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5 โดยหลังการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียน  
 ซึ่งการที่กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล มีความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ดังน้ี 
 ประการแรก รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เป็นรูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการ  
 ประการที่สอง การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยความต่ืนตัว มีความจดจ่อและผูกพันกับสิ่งที่ตนกําลังทํา 
อันจะทําให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดัวยตนเอง รู้จักวางแผนการเรียนรู้ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบ 
และรู้วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง 
 ประการที่สาม การเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลเน้นหลักการสําคัญในเรื่องกระบวนการกลุ่มว่า ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้จากกลุ่มได้มากที่สุด กล่าวคือ การทํางานโดยกระบวนการกลุ่มทําให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
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และทําให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัดให้กลุ่มผู้เรียนได้ร่วมกันค้นหาวิธีการและ
แนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 2. กลุ่มผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ มีความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nichols (1994) ที่ได้
ทําการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ กับผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาเรขาคณิต จํานวน 81 คน โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ และกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่สอน
วิธีการสอนปกติ  
 ซึ่งการที่กลุ่มผู้ เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ มี
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย
ประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการสอนที่ทําให้สามารถถ่ายทอด
เน้ือหาสาระได้เป็นจํานวนมาก ครูผู้สอนสามารถนําเอาความรู้ที่เป็นจุดเด่นจากตําราหลายๆ เล่ม มาทําการ
ประมวลและบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันในการบรรยายเพียงคร้ังเดียว 
 ประการที่สอง ในกรณีที่เน้ือหามีความยุ่งยากและซับซ้อน ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยการสอนแบบ
บรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ โดยครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ในระดับสูง จะสามารถทําความเข้าใจ
เน้ือหาได้ง่ายกว่าการไปดําเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องใช้เวลาที่นานมากกว่า และเมื่อเกิดความ
ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถจะไปซักถามใครได้ 
 ประการที่สาม การใช้กลุ่มร่วมมือประกอบการสอนแบบบรรยายน้ี สามารถทําให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ดีพอสมควร เพราะถือได้ว่าเป็นรูปแบบการสอนที่ยังมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน
ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในระดับหน่ึง แม้จะไม่มากเท่ากับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางก็ตาม 
 3. กลุ่มผู้ เรียนที่ ใ ช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล มีความสามารถทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงขึ้นกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิรนันท์ บุญเรือน  (2544) ได้ศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบซิปปาโมเดล  (CIPPA  Model) กับการสอนตามแบบปกติที่เน้นการบรรยาย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยใน
ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามแบบปกติที่เน้นการ
บรรยาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ซึ่งการที่กลุ่มผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล มีความสามารถทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงขึ้นกว่ากลุ่มผู้เรียนที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ อาจมีสาเหตุมา
จากปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดและสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการทํากิจกรรมกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะและ
สนับสนุนให้กระบวนการต่างๆดําเนินไปอย่างราบร่ืน ขณะที่การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้
กลุ่มร่วมมือ แม้จะมีการทํากิจกรรมกลุ่มบ้าง แต่ก็จัดเป็นวิธีที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ค่อนข้างน้อย ผู้เรียนเป็นได้
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แต่เพียงผู้ฟังเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าครูผู้สอนไม่มีกลวิธีการบรรยายที่ดีพอก็อาจทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ซึ่ง
จะส่งผลทําให้สมรรถภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตํ่าลง 
 ประการที่สอง การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการใช้ความคิดจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการ
ที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียนอ่ืนๆในการทํากิจกรรมกลุ่ม ความรู้จากตําราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน  ความรู้จากห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ท และความรู้ที่ได้รับโดยตรงมาจาก
ครูผู้สอน ถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่สนองตอบต่อความต้องการท่ีหลากหลายและความแตกต่างในด้านบุคลิก
ของผู้เรียน ขณะที่การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยใช้กลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียน
สามารถรับรู้ข้อมูลโดยผ่านการฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการท่ีไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการที่หลากหลายและความแตกต่างในด้านบุคลิกของกลุ่มผู้เรียน 
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ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
ท่ีเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat 
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by Constructivism Model and 4 Mat Model 
 

ไกรทอง กล้าแข็ง1* 

 KraithongKlakhang1 

 

1โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
           *E-mail: Kraithong_Klakhang@hotmail.com   

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism               
2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 
Mat กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ ร ง เ รี ย นมั ธ ย มน าคน า ว า อุ ป ถั ม ภ์ 
สํานักงานเขต  สวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบ Constructivism 
จํานวน 30 คนกับกลุ่มที่เรียนรู้แบบ 4 Mat จํานวน 30 คน รวม 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Constructivism และแบบ 4 Mat วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบConstructivism มีความสามารถ               
ในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้      
แบบ 4  Mat มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 3) 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คําสําคัญ: ความสามารถในการคิด วิ เคราะห์ ,  การอ่ านภาษาอังกฤษ ,  การเรี ยนรู้ แบบ 
Constructivism, การเรียนรู้แบบ4 Mat 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) compare students’ analytical thinking 
ability inEnglish reading before and after being instructed by the Constructivism Model, 2) 
compare students’ analytical thinking ability in English reading before and after being 
instructed by 4 Mat Model, 3) compare students’ analytical thinking ability in English reading 
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between Constructivism Model and 4 Mat Model. The sample group was 60 9th grade 
students of 2 classes at Mathayomnaknawa-upathum School, Suanluang District, Bangkok 
selected by simple random sampling. A class of 30 students was instructed by 
Constructivism Model and the other was instructed by 4 Mat Model. The reseach 
instruments were the analytical thinking ability test inEnglish reading, and lesson plans of the 
Constructivism Model and 4 Mat Model. Data were analyzed by t-test. 
 The results of this research showed that: 1) students’ posttest scores in analytical 
thinking ability in English reading after being instructed by the Constructivism Model was 
higher than pretest; 2) students’ posttest scores in analytical thinking ability inEnglish reading 
after being instructed by 4 Mat Model was higher than pretest; 3) students’ scores in 
analytical thinking ability inEnglish reading by the Constructivism Model and 4 Mat Model 
was not significantly different at the level of 0.05.  
 Keyword: Analytical Thinking Ability, English Reading, Constructivism Model, 4 Mat Model 
 
บทนํา 
 สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจําวัน
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้และการการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ กําหนดสมรรถนะที่จําเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) แต่ตรงกันข้ามคุณภาพด้าน
การศึกษาของเด็กไทยน่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถของเด็กไทยเฉลี่ยอ่อนลง ทั้งในด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540 อ้างถึงใน สมบัติ การจนารักพงค์, กัญญา สุภศิริรักษ์ และกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธ์ิ, 2549: 3) ซึ่งจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบแรก พ.ศ. 2544 -2548 พบว่าวิชาที่
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
ตามลําดับ (วรณัน ขุนศรี, 2550: 73-76) 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
ผู้อํานวยการ สมศ. เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ประจําปีงบประมาณ 
2554 ว่า สมศ .ได้ทําการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา โดยจากการประเมินสรุปได้ว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 7,985 แห่ง 
ได้รับการรับรอง 5,690 แห่ง และไม่ได้รับการรับรอง 2,295 แห่ง ซึ่งเหตุผลที่ทําให้สถานศึกษาเหล่าน้ีไม่ได้
รับรองมาตรฐาน เน่ืองจากไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
คือ มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับตํ่า (ครูไทย, 2556) 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศน้ัน ให้ความสําคัญต่อทักษะการอ่าน
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เพราะการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการ
แสวงหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความเพลิดเพลินในสิ่งที่อ่านทําให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ในอันที่จะนําไปสู่
การแก้ปัญหา การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและความเป็นอยู่ใน
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ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุธิดา ศิริพงษ์, 2542 อ้างถึงใน ชนิดา พงศ์นภารักษ์, 2550: 1) การ
อ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ แยกแยะความคิดแยกประเด็นของสิ่งที่อ่านนํามา
จัดลําดับความสําคัญ นําไปสู่การสรุปของเรื่องที่อ่าน การฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด และตอบคําถามตามชนิดของการวิเคราะห์มี 3 ชนิด คือ วิ เคราะห์ความสําคัญ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ (ชวาล แพรัตกุล, 2520 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2549: 
39-40) 
 จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มุ่งวัดความรู้และ
ความคิดของนักเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่ง
ทั้งสองส่วนน้ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ขึ้นอยู่กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้ผู้เรียนได้รู้จัก
การคิดวิเคราะห์  
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยง
ความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะและประสบการณ์ที่มีความหมายหลากหลาย สัมพันธ์กันเป็นองค์รวม (สุรศักด์ิ 
รักษาสุข, 2556: 4) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ 4 Mat เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถสร้าง
จินตนาการจากประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างความคิดรวบยอด และสามารถ
สรุปองค์ความรู้ อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้น้ี ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทํางาน มีความคิด
สร้างสรรค์ ทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะคิดเป็น ทําเป็นและแก้ปัญหาเป็น (ศุภวรรณ์ เพชรอําไพ, 2556: 2)  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งแบบ Constructivism  และแบบ 4 Mat เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษที่
เรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือประโยชน์ในการนําผล
การศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat    
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ ร ง เ รี ยนมั ธยมนาคนาวา
อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 178คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ์ สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 2 ห้องเรียน    
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ห้องละ 30 คน ทั้งหมด 60 คน จาก 5 ห้องเรียน จํานวน 178คนซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบแทนที่ ที่ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม และสุ่มเข้ากลุ่ม
ทั้งสองกลุ่มโดยวิธีจับฉลากโดยได้ 
 กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism 
 กลุ่มทดลอง 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat 
 2.  เครื่องมือในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism 
 2.2  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลอง2 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat 
 2.3  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ แจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 ได้รับการสอนแบบ Constructivism และกลุ่มทดลอง 2 ได้รับการ
สอนแบบ 4 Mat โดยเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) ซึ่งมีเน้ือหาเดียวกัน
ทั้งหมด และทําการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยมีลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism โดยใช้ paired-samples t-test  
 4.2เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat  โดย
ใช้ paired-samples t-test  
 4.3เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 
Mat  โดยใช้  independent-samples t-test  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้
แบบ Constuctivismกับแบบ 4 Mat สรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี   
 1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism 
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ตารางที่ 1 : ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism ( N = 30)   
 
กลุ่มทดลองที่ 1  ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t df Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 23.77 4.39 -12.79 29 .00* 
ทดสอบหลังเรียน 34.43 1.50    
 * มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05       
   
 จากตารางที่ 1แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t= -12.79 sig.= .00*) โดยหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 2.  นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat      
 
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ก่อนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat ( N = 30)       
 
กลุ่มทดลองที่ 1  ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t df Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 23.68 4.25 -15.77 29 .00* 
ทดสอบหลังเรียน 34.80 1.79    
 * มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05       
    
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t= -15.77 sig.= .00*) โดยหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 
 3.นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 
4 Mat มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4Mat 
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ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism คือกลุ่ม
ทดลอง 1 กับแบบ 4 Mat คือกลุ่มทดลอง 2 ( N = 30)   
 

กลุ่มทดลอง จํานวน ค่าเฉล่ีย 
(mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test 
t df Sig. 

กลุ่มทดลองที่ 1 30 34.43 1.50 -0.86 58.00 0.39 
กลุ่มทดลองที่ 2 30 34.80 1.79 
Levene’s test: F=0.80, Sig= 0.39   

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05         
   
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนที่เรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ค่า t= -0.86 sig.= .39) โดยค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนที่เรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat ไม่มีความแตกต่างกัน 
 การวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 เน่ืองจาก 
    1.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism เป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยมุ่ง
ทักษะในการคิด ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากิจกรรมและขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้ให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และให้ผู้เรียนได้คิดหาคําตอบ มีการลงมือกระทําฝึกปฏิบัติ อภิปรายต่าง ๆ แล้วก็สรุปและประเมินความรู้
ความคิดสอดคล้องกับนักการศึกษาทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เห็นด้วยกับทฤษฎี Constructivism ว่าเป็นทฤษฎีที่ส่งเสริมกระบวนการคิด(สมบัติ การจนารัก
พงค์, กัญญา สุภศิริรักษ์ และกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธ์ิ, 2549: 4) กระบวนการเรียนรู้ที่มีรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดจะสามารถทําให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับทศพล ดีกระจ่าง 
(2555: 137-141) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนว Constructivism กับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนท้ังสองแบบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและมีความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  
 ดังน้ัน จากคํากล่าวและงานวิจัยข้างต้น จึงเป็นข้อสนับสนุนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ Constructivism หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 เน่ืองจาก 
 2.1  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 Mat มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการคิดวิเคราะห์ 
ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งต้องผ่านกิจกรรมการคิดและ
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กระบวนการคิดทั้งสิ้น สอดคล้องกับประเทือง วิบูลศักด์ิ (2552) และศิลปชัย บูรณพานิช (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat เป็นการเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิด สอดคล้องกับป่ินประภา
โล่ห์จินดา (2550: 69) ศึกษาการใช้ 4 Mat เพ่ือส่งเสริมความคิดรวบยอดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า คะแนนความคิดรวบยอดของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ 4 Mat สูงขึ้นและอยู่ในระดับดี 
และคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ 4 Mat ผ่าน
เกณฑ์และอยู่ในระดับดี 
  ดังน้ัน จากคํากล่าวและงานวิจัยข้างต้น จึงเป็นข้อสนับสนุนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ 4 Mat หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 3.  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism  กับแบบ4 Mat มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อาจเน่ืองมาจาก 
 3.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบ Constuctivismและแบบ 4 Mat เป็นกระบวนการที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดทั้งสองรูปแบบ จะสังเกตได้ว่าขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบนั้น ได้ให้ผู้เรียนใช้ความคิด อธิบาย อภิปรายและนําเสนอ และแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดกับบุคคลอ่ืน ซึ่งทําให้มีความรู้ความคิดที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้มีการสํารวจตรวจสอบความคิด มี
การสรุปความคิด ประเมินความคิด และนําความคิดไปใช้ จึงทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี โดยยกระดับการคิดผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษาทั่วไป 
นักวิทยาศาสตร์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นด้วยกับทฤษฎี 
Constructivism ว่าเป็นทฤษฎีที่ส่งเสริมกระบวนการคิด(สมบัติ การจนารักพงค์, กัญญา สุภศิริรักษ์ และกมล
รัตน์ อนันทปัญญสุทธ์ิ, 2549: 4) และสอดคล้องกับประเทือง วิบูลศักด์ิ (2552) และศิลปชัย บูรณพานิช 
(ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat เป็นการเน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมพัฒนาการคิด    
 3.2 รูปแบบการเรียนรู้ทั้งแบบ Constructivism และแบบ 4 Mat ทําให้ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบเป็นการเน้น
กระบวนการคิดตามข้อที่ 3.1 ข้างต้น และเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบแล้วพบว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษไม่มีความแตกต่างกัน เป็นไปตามข้อที่ 3.1 ก็คือ 
รูปแบบการเรียนรู้น้ี ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้นด้วยกัน
ทั้งสองรูปแบบ สอดคล้องกับสุทธิชา เพชรวีระ (2550: 112) ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทาง
ภาษา ความคงทนในการเรียนรู้ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) กับการสอนแบบเดิมพบว่าความคิดรวบ
ยอดทางภาษาที่ได้รับการสอนทั้งสองแบบแตกต่างกัน และการสอนแบบ Constructivism ทําให้นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดทางภาษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิม และเป็นไปตามท่ีMcCarthy (1997: 46-
51) ได้นําระบบ 4 Mat มาใช้เพ่ือศึกษานักเรียนใน 4 แบบซึ่ง 4 Mat มีลักษณะพิเศษที่นักเรียนจะนําไปใช้ใน
ช้ันเรียนได้ และพบว่านักเรียนมีการพัฒนาความรู้ได้ครบตามวัฏจักรธรรมชาติการเรียนรู้ โดยนักเรียนสะท้อน
ความรู้สึกออกมา และ 4 Mat มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมที่เป็นการคิดวิเคราะห์ และผลการศึกษาช้ี
ว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นการคิดวิเคราะห์ 
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 เพราะฉะนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งสองรูปแบบจึงเป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิด จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน  
 จากข้อสนับสนุนดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
Constructivism กับกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และ
การศึกษาต่อไปน้ี 
 1. ในขั้นตอนกระบวนการหาคําตอบของผู้เรียน ครูควรคํานึงถึงการให้ผู้เรียนได้แสวงหาคําตอบของ
ตนให้ได้มาก ต้องมุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในกิจกรรมท่ีเป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทํา และ
ต้องให้ผู้เรียนได้อธิบาย อภิปรายความรู้ให้เต็มที่และเต็มความสามารถ โดยบทบาทของครูคือผู้อํานวยความ
สะดวก แล้วค่อยมาสรุปและประเมินความรู้ความคิดร่วมกัน 
 2. ในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการคิด ครูควรเตรียมพร้อมในบทเรียนแต่เน่ิน 
ๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วมากย่ิงขึ้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat กับผู้เรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ  
 2.  ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 4 Mat ในด้านตัวแปรตาม
อ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการคิดรวบยอด ความสามารถในการคิดสังเคราะห์  
 
สรุป 
 สรุปผลการวิจัยได้ว่า 
 1. นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 Mat มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.นักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Constructivism กับแบบ 
4 Mat มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
The Learning Achievement and Analytical Thinking Ability of Grade 2 
Students Learning Science by Applying the Activities of Group Investigation 
Model and Problem Based Approach 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมสึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเป่ียมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร   โดยแบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน       
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

คําสําคัญ: วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to : (1) compare  learning achievement and 
analytical thinking ability of the Grade 2 students who are instructed by group investigation 
model and problem-based approach, (2) compare the learning achievement analytical 
thinking ability of the grade 2 students before and after instructed by group investigation 
model, (3) compare the learning achievement and the analytical thinking ability of grade 2 
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students before and after being the instructed by problem-based approach. The 40 samples 
were 2 classes of the grade 2 students, Piamsuwanwittaya School Bangkok who are divided 
into 2 experimental groups, selected random sampling. The research instruments were 
lesson plans, tests for learning achievement and ability in analytical thinking ability.  
 The results of the research revealed that 1) the students who instructed by group 
investigation model got learning achievement and  analytical thinking ability higher than 
those instructed by problem-based approach 2) the students who instructed by group 
investigation model got learning achievement and the analytical thinking ability higher than 
before instructed 3) the student who instructed by problem-based approach got learning 
achievement and  analytical thinking ability higher than before instructed, at the level of 
statistical significant .05 
 Keywords:  Group Investigation Model, Problem Based Approach, Analytical Thinking Ability 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนา
ชีวิตและครอบครัวรวมทั้งพัฒนาประเทศอันเป็นหัวใจหลักเพ่ือความอยู่รอดของมวลชนในชาติการพัฒนาประเทศ
ต้องอาศัยกําลังคนที่มีสมรรถภาพทางการคิดวิเคราะห์ซึ่งในการพัฒนาคนต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างแต่
องค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาคนคือ การศึกษา เป้าหมายของศักยภาพเด็กไทย ต้องมีความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจในแขนงวิชาน้ัน ในการที่จะบรรลุเป้าหมายการศึกษานั้นต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้เพราะการจัดการเรียนรู้
เป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดการศึกษาทุกวิชาทุกแขนงที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้น้ันต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่ดี 
(วราลักษณ์  อินต๊ะวงศ์, 2539 : 1) การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยไม่เพียงแต่ปรับปรุงหลักสูตรและเน้ือหาให้ทันสมัย
เท่าน้ัน แต่พยายามปรับปรุงคุณภาพวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตรเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียนให้นักเรียนใฝ่รู้ในการเรียนและเกิดการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 ก : 5) 
 การคิดวิเคราะห์มีความสําคัญและจําเป็นต่อมนุษย์ในการดํารงชีวิตประจําวันเพราะสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ง
เหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทําให้ต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายกระแสโลกาภิวัฒน์ ทํา
ให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายและรวดเร็วทั้งที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่า เป็นต้น  ดังน้ันจึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ประชาชนต้องมีความรู้ ความสามารถข้ันพ้ืนฐานอันเพียงพอต่อการดํารงชีวิตที่ ดี มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการแก้ปัญหาและก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือคุณภาพของคน การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่
สามารถพัฒนาให้เด็กเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์   รู้จักแก้ปัญหา   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2550ก : 4)   ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ คือ การเข้าใจในเร่ืองต่างๆ รู้
ความสัมพันธ์ หาเหตุผล  เข้าใจสาเหตุของผลกระทบ  และสิ่งที่เกิดในอนาคต เพ่ือเตรียมการวางแผนป้องกันรู้
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เบ้ืองหน้า เบ้ืองหลังของข่าวสารต่างๆท่ีได้รับมา (ชนาธิป  พรกุล, 2549 : 15) ผู้ที่คิดวิเคราะห์ไม่เป็นย่อมไม่
ทราบว่าอะไรพอเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมของตน จึงต้องคอยฟังคําสั่งและการช้ีนําตลอดเวลา และอาจถูก
คนอ่ืนชักจูงให้คล้อยตามได้ง่าย เน่ืองจากมีความคิดอยู่ในวงจํากัด คิดไม่ออกว่าอะไรควรไม่ควร และจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้สิ่งที่นักเรียนเรียนในวันน้ี กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในเวลาต่อมา ด้วยเหตุ
น้ีนักเรียนจึงต้องเรียนรู้วิธีหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้มีความสามารถในแสวงหาความรู้ เลือกสรรความรู้ 
เข้าถึงแหล่งความรู้ ซึ่งการได้รับความรู้อย่างถูกต้องและเข้าถึงสาระของความรู้น้ัน สามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ มีความสามารถในการคิดและคิดเป็น (พระธรรมปิฎก, 2549: 5) 
 จากผลการศึกษาศักยภาพของเด็กไทยของกองวิจัยการศึกษากรมวิชาการ (2551: 23) พบว่า 
นักเรียนระดับประถมศึกษามีศักยภาพตํ่าในทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การ
ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 พบว่าในมาตรฐานที่ 4 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ นอกจากน้ีปีการศึกษา 2551 ทางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 มีการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
43.07 (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2551: 2) 
 ผลการประเมินการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาในเอกสารการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้า ที่
กล่าวว่าความสามารถของนักเรียนไทยที่ต้องแก้ไขโดยด่วน คือ พ้ืนฐานในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน การเรียนการสอนของไทยในปัจจุบันยังใช้วิธีการท่ีครูเป็นผู้อธิบายเป็นส่วนใหญ่ มุ่งเน้นให้นักเรียน
ท่องจําไม่ส่งเสริมการคิด (ปรารถนา เกษน้อย, 2549 :21) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้ไม่เน้นให้
นักเรียนได้พัฒนาในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนขาด
คุณลักษณะช่างสังเกต ช่างสงสัยและใฝ่หาคําตอบ เมื่อนักเรียนถูกจํากัดความคิดทําให้คิดไม่เป็น ทําให้นักเรียน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดการคิดวิเคราะห์ ขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (ภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม, 
2548: 2) 
 การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) เป็นวิธีการสอนท่ีเน้น
ความสําคัญที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ     ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฎิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
โดยให้ผู้เรียนค้นคว้า ใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พยายามหาข้อสรุปจนเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองที่ศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนต้องสนับสนุน 
ช้ีแนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภพ 
เลาไพบูลย์ (2540 : 119) ที่กล่าวว่า การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหน่ึงที่มีความสําคัญใน
การนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความจริงต่างๆ
ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ต่างๆ อย่างเช่ือมโยงกัน ช่วงแรกมี 3 ขั้น 
(สุวัฒน์ นิยมค้า. 2531 ก ; 514-515) ได้แก่ (1) ขั้นสํารวจและรวบรวมข้อมูล (2) ขั้นสร้างความรู้จากข้อมูล 
(3) ขั้นขยายความรู้จากท่ีได้ค้นพบ ต่อมาพัฒนาเป็น 4 ขั้น (สุวัฒน์ นิยมค้า. 2531 ก ; 560-562) (1) ขั้น
สํารวจ (Exploration Phase) (2) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) (3) ขั้นขยายมโนทัศน์ (Expansion 
Phase) (4) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และ ต่อมาได้ปรับเป็น 5 ขั้น เรียกว่า 5E (นันทิยา บุญ
เคลือบ. 2540 ; 13-14) คือ (1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน (Engagement Phase) (2) ขั้นสํารวจและค้นพบ 
(Exploration Phase) (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation  Phase) (4) ขั้นขยายความรู้ (Expansion 
Phase) (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่เหมาะสมท่ี
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สามารถนํานักเรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Method) จากผลการศึกษางานวิจัยเร่ืองผลการใช้เทคนิคการต้ังคําถามของครู ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการต้ังคําถามที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการปฎิบัติงานกลุ่มที่พึงประสงค์สูงกว่าก่อนเรียนและกลุ่ม
ควบคุม (กิตติชัย สุธาสิโนบล. 2543 ; 60-65) นักเรียนที่เรียนโดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (นัษศนัย ศรีวงษ์ชัย. 
2547 : บทคัดย่อ) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้มีความพึงพอใจในระดับมาก (ยุพเยาว์ 
เมธายะกุล. 2547 : บทคัดย่อ) นักเรียนที่เรียนโดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้มีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าก่อนเรียน (พงศธร แก้วอร่าม. 2547 ; บทคัดย่อ) นักเรียนที่เรียนโดยวัฎจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตามแนวพหุปัญญา มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ และคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกันกับนักเรียนที่เรียนโดยวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (อรุณรัตน์ มูลโพธ์ิ. 2548 : 
บทคัดย่อ) นักเรียนที่เรียนโดยวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ สสวท. (ศรสุดา ชูพันธ์.  2548 : บทคัดย่อ) นักเรียนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ สสวท. (นภัทร ทรัพย์
ชม. 2548 ; บทคัดย่อ) พบว่าครูที่มีความชํานาญใช้ทฤษฎีพัฒนาการด้านการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ การ
มีปฎิกิริยาตอบสนองกับนักเรียน การใช้คําถามผลการวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้
เห็นว่าเป็นวิธีการสอนที่สามารถเตรียมความพร้อมให้ครูที่กําลังจะไปเป็นครูเต็มตัว (Reap. 2000 ; 484-A)  
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based-Learning / PBL) เป็นวิธีหน่ึงที่ได้รับการกล่าวถึง
อย่างมาก ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากวิธีด้ังเดิมที่เน้นตัวสาระความรู้และมุ่งเน้นที่ผู้สอนเป็นสําคัญ ที่
แตกต่างออกไปคือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานน้ันนักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือนักเรียนเป็นสําคัญ การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง
เป็นบริบท (context) ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษามาด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้
สูงขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1  ประชากร   ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เป่ียมสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2556   จํานวนทั้งสิ้น  120 คน 
 1.2.  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ วิจัยใช้ในครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเป่ียมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จํานวน 2 ห้องๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น  80 คน 
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ระยะเวลาที่ผู้วิจัยใช้ดําเนินการในครั้งน้ี คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ใช้เวลาในการ
ทดลอง   จํานวน  7 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมง  รวมทั้งสิ้น  28 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 

   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
     สืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

   - แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ  
      เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
     2) การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขัน้ตอนในการ
สร้าง ดังน้ี 
      2.1) วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.ศึกษารายละเอียดของสาระการเรียนรู้แกนกลางที่จะนํามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
 3. วิเคราะห์ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนรู้ จากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4. ศึกษางานเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 5. จัดทําแผนการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน หน่วย “พลังงาน” ซึ่งประกอบไปด้วย เน้ือหา ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
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 มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้  ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด 

มฐ ว 5.1 ป.2/1  ทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นพลังงาน 
มฐ ว 5.1 ป.2/2   สํารวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

 6. นําแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วนําผลการเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนําไปใช้ทําการสอน 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนในการสรา้ง ดังนี ้
 1.ศึกษาจุดประสงค์ และเน้ือหาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบเลอืกตอบชนิด 3    
ตัวเลือก  จํานวน 60 ข้อ 
 3. นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททัยธานี, 2541, หน้า 221) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.00 ถือว่าเป็น
ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่ใช้ได้ ปรากฏว่าได้ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 1.00   
 5. นําแบบทดสอบที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองจํานวน 30 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนทําแล้วตรวจนําผลคะแนนมาเพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 
คะแนน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคุณภาพเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27 เปอร์เซ็นต์จากตารางของจุงต์เตฟาน 
(Chung The Fan) โดยแบ่งกลุ่มสูง 27 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตํ่า 27   เปอร์เซ็นต์ นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณเพ่ือ
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจํานวน  40 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
การทดลองโดยเลือกข้อที่มีค่าความยาก ( p )อยู่ระหว่าง 0.20-0.80   และเลือกข้อที่มีค่าอํานาจจําแนก ( r ) 
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งคัดเลือกจากข้อทดสอบไว้ 40 ข้อ  
 6. นําข้อทดสอบที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 40 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR20  คูลเดอร์ 
ริชาร์ดสัน (พร้อมพรรณ อุดมสิน 2544, หน้า 139) 
 7. นําข้อสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการทดลองใช้จริงกับกับกลุ่มทดลอง 
 
แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  มีขั้นตอนในการสรา้ง ดังนี ้
 1.ศึกษาจุดประสงค์ และเน้ือหาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบเลือกตอบ
ชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ 
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 3. นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททัยธานี, 2541, หน้า 221) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ถึง 1.00 ถือว่าเป็น
ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่ใช้ได้ ปรากฏว่าได้ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 1.00   
 5. นําแบบทดสอบที่ได้รับการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองจํานวน 30 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนทําแล้วตรวจนําผลคะแนนมาเพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ โดยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 
คะแนน แล้วนํามาวิเคราะห์หาคุณภาพเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27 เปอร์เซ็นต์จากตารางของจุงต์เตฟาน 
(Chung The Fan) โดยแบ่งกลุ่มสูง 27 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตํ่า 27   เปอร์เซ็นต์ นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณเพ่ือ
คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจํานวน  40 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือนําไปใช้ใน
การทดลองโดยเลือกข้อที่มีค่าความยาก ( p )อยู่ระหว่าง 0.20-0.80   และเลือกข้อที่มีค่าอํานาจจําแนก ( r ) 
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งคัดเลือกจากข้อทดสอบไว้ 40 ข้อ  
 6. นําแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 40 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR20  คูล
เดอร์ ริชาร์ดสัน (พร้อมพรรณ อุดมสิน 2544, หน้า 139) 
 7. นําแบบสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการทดลองใช้จริงกับกับกลุ่มทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 2. ทําการทดลอง โดยการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งสองกลุ่ม ใช้เวลา
ในการสอนกลุ่มละ 14 ช่ัวโมง ดังน้ี 
 2.1 กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จํานวน 40 คน 
 2.2 กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จํานวน 40 คน 
 3. เมื้อสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งสองกลุ่มด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 4. ตรวจผลการทดสอบ แล้วนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผล
การศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับ
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1 ทั้งน้ีเพราะครูผู้สอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีการนํากิจกรรมการเรียนรู้ที่
สนับสนุนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เช่น การอภิปรายโดยมีการต้ังสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้ค้นพบ
ปัญหาด้วยตนเองนักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูล แล้วกลั่นกรอง บันทึกหรือเรียบเรียงไว้เพ่ือใช้ในการ
อภิปรายเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งขั้นตอนการฝึกความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์มีดังน้ีคือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นสมมติฐาน ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และขั้น
สรุปผล จนทําให้นักเรียนรู้จักใช้ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์กับประสบการณ์ใหม่ในการตอบคําถามต่างๆได้ 
ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเริ่มจาก ขั้นนํา ขั้นสอนและขั้นสรุป ที่ยังขาดการ
ให้นักเรียนกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อนการอภิปรายทําให้นักเรียนไม่สามารถหยิบยกข้อมูลนํามาเสนอ
ในช่วงระหว่างการอภิปรายได้อย่างหลากหลาย ดังน้ันวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงทําให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหส์ูงกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
นวัตกรรมอย่างหน่ึงที่มีจุดเน้นให้นักเรียนได้เกิดสร้างความสนใจในการสํารวจและค้นหาในการทํากิจกรรม ซึ่ง
ทําให้เกิดความท้าทายทุกคนมีโอกาศแสดงความคิดเห็นอภิปรายและลงข้อสรุปร่วมกัน นอกจากน้ียังช่วยเพ่ิม
โอกาศในการค้นหาข้อบกพร่องต่างๆด้วย สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการช่วยเพ่ิมสมรรถภาพ ในการสร้างความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ได้ สําหรับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนดังน้ีคือ ขั้นการสร้างความ
สนใจ ขั้นการสํารวจและค้นหา ขั้นการอภิปรายและลงข้อสรุป ขั้นการขยายความรู้และขั้นการประเมิน  การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดและความสามารถโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้ได้ศึกษา สืบค้น สํารวจตรวจสอบ ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือให้ได้คําตอบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และยังเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ
ด้วยตนเอง เริ่มต้นจากการที่นักเรียนมีข้อสงสัยในสิ่งใดส่ิงหน่ึงและพยายามที่จะหาคําตอบหรือแก้ข้อสงสัย
เหล่าน้ันเพ่ือเป็นการจดจําอย่างย่ังยืนและยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง โดยมีผู้สอน
เป็นผู้ผลักดันเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จนสามารถใช้องค์
ความรู้ที่สั่งสมมานําเสนอในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหา และส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมสุข ธีระพิจิตร ( 2547 : 41-58), ภพ เลาหไพบูลย์. 2534 : 
127, พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 ; 56-57),พันธ์ ทองชุมนุม (2547 ; 54-55)  และ Mizrap. 2008 : unpaged  
ที่ได้นําเอาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3  .จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เ ป็น
รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้แบบหน่ึงที่ใช้การต้ังคําถามหรือปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือนําทางผู้เรียนให้เกิดความ
สนใจอยากรู้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และนําความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้แก้ปัญหา โดย
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เน้นให้ผู้เรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักตัดสินใจ และสามารถนําเสนอผลงานได้ ครูเป็นเพียงผู้อํานวย
ความสะดวก และคอยช้ีแนะ  
 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มต้น
จากปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ ตัวปัญหาจะเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้น
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รังสรรค์ ทองสุกนอก (2547: 13)  ,วัลลี สัต
ยาศัย (2547: 16-17)  ,มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2549: 42-43) และ (Gallagher.1997: 332-362)  ที่ได้นําเอาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
   จากเหตุผลดังกล่าว จึงสนับสนุนว่ารูปแบบการจัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนที่จะได้รับการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง ของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง ของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 3.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่อง ของเล่นของใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้และการวิจัย ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ก่อนนําการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกลับไป
ใช้ผู้สอนควรวางแผนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุดและควรกําหนดสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ให้นักเรียนได้เผชิญความจริงมากที่สุดเพ่ือให้การเรียนรู้มีความหมายและประโยชน์สูงสุด 
 2. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานควรคํานึงถึง
ความพร้อมของนักเรียน เพ่ือเป็นการสร้างแรงรูงใจในการเรียน 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในทุกๆด้าน 
 4. ครูผู้สอนควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในขณะร่วมทํากิจกรรมหรือตอบคําถาม โดยครู
ควรมีการช้ีแนะแนวทางในการหาคําตอบให้แก่ผู้เรียน 
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 5. ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความเป็นกันเองกับนักเรียน เพ่ือเปิดโอกาศให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอนและควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก ตลอดจนคอยให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ควรนํารูปแบบการวิจัยน้ีไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นักเรียนช้ันประถมศึกษาระดับอ่ืน 
 2. ควรนํารูปแบบการวิจัยน้ีไปทดลองใช้เพ่ือการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับเน้ือหาวิทยาศาสตร์เรื่องอ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นข้อเท็จจริงไม่เน้นการปฏิบัติการ
ทดลอง เพราะกิจกรรมการสอนแบบดีเป็นวิธีที่ดีวิธีหน่ึง 
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ปัญญากับแนววัฎจักรการเรียนรู5้ขั้น ที่มีผลต่อเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์การคิดวิพากษ์วิจารณ์
และการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1.วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัย เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
กับผู้เรียน ได้แก่ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้บริหารและครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ซึ่งมีผลต่อ
การกําหนดคุณสมบัติผู้สําเร็จการศึกษา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ด้านคือ ด้านความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ  การศึกษาวิจัยครั้ง
น้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ นําข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (3.50 -4.49) ในทุกด้าน โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไป
หาน้อยดังน้ี 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉล่ีย 4.16 (S.D.=0.22)  2. ด้านบุคลิกภาพค่าเฉล่ีย 3.85 (S.D.=
0.32) 3. ด้านทักษะในการประกอบอาชีพค่าเฉล่ีย 3.69 (S.D.=0.59)  และ 4. ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการค่าเฉล่ีย 3.59 (S.D.= 0.41)   

คําสําคญั : คณุลักษณะอันพึงประสงค์/ผู้สําเร็จการศึกษา/ธุรกิจค้าปลีก/ประชาคมอาเซียน 
 

Abstract 
This research studied characteristics of graduates by certificate level of retailing 

business of Thunyaburi Technical College to prepare for entry into ASEAN is a quantitative 
approach. The purpose of the study to survey sample, which is related to the students; 
including representatives from various establishments, parents, administrators or retailing 
business instructors and students, who affect to configuration graduates for the third year 
Vocational Certificate students majored in retailing business of Thunyaburi Technical College.  
The desirable features include four aspects namely academic ability, skills in an occupation, 
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moral values and personality. This study is a survey research. It employs collecting data 
through a questionnaire that is considered appropriate and consistent with research by 
experts. The data obtained from the tools were analyzed with the software package SPSS. 
The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation between the 
query and the index which corresponds to the desired characteristics. The results showed 
that the satisfaction of the subjects had an average level (3:50 to 4:49) in the order of 
descending preference: 1. Moral average of 4.16 (SD = 0.22) 2. Inner personality average of 
3.85 (SD = 0.32) 3. Further skills in the occupational average 3.69 (SD = 0.59), and 4. 
Competent academic average 3.59 (SD = 0.41).  

Keywords: desired characteristic, graduate, retail business management,  
                ASEAN economic   community (AEC) 

บทนํา 
  การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษา รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติล้วนแล้วแต่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และให้คนไทยได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและมีความย่ังยืน อันเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy) พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดําเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยการจัดทํามาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเพ่ือประเมินผล กํากับดูแล และตรวจสอบให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามอุดมการณ์และ
หลักการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดําเนินการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการอาชีวะ
ศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเร่งผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในด้านความรู้ความสามารถ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการอาชีวศึกษาพบว่าปัจจุบันการจัดการอาชีวศึกษาควรจะมี
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและสังคมให้
มากย่ิงขึ้น รวมถึงยังพบว่าการเรียนการสอนเป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง 
บรรจง ชูสกุลชาติ (2550) ให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ยังขาดทักษะฝีมือ ความรู้ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติการ ทั้งยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาและขาด
ความเช่ือมั่นในการตัดสินใจเน่ืองจากความอ่อนด้อยเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างเพียงพอ รวมถึงด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการทะเลาะวิวาท 

ระบบอาชีวศึกษาประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ เน่ืองจากสถานประกอบการต้องเสียเวลาจัดฝึกอบรมผู้ที่สําเร็จการศึกษา
เพ่ือที่จะให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของสถานประกอบการ การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นนโยบายสําคัญในการดําเนินการจัดอาชีวศึกษา การปรับภาพลักษณ์องค์กร ไม่
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สามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ถ้าสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามุ่งที่จะผลิต
กําลังคนให้เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมีความเช่ือมั่นว่าเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับ หรือสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้ รวมถึง
การที่มีศักยภาพจะพัฒนาตนเองในอนาคต จะทําให้การอาชีวศึกษาของประเทศไทยประสบผลสําเร็จได้อย่างมี
รูปธรรมและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ดังน้ันสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ต้องกําหนดนโยบาย วางแผน ดําเนินการด้านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การวัดประเมินผล
และเทียบเคียงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพิจารณา 
ข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน เพ่ือใช้สําหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่หลากหลาย ในการ
บริหารจัดการให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี ตามความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ในลักษณะของ
สถาบันการศึกษาที่เช่ือมโยงกับธุรกิจ 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากผู้เก่ียวข้องกับผู้เรียนโดยการสุ่มแบบเจาะจงจํานวน 48 

คน ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จํานวน 
17 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการท่ีทําความร่วมมือกับสถานศึกษาจํานวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัย เทคนิคธัญบุรี จํานวน 17 คน และผู้บริหาร
และครูผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จํานวน 10 คน  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานะที่เก่ียวข้องกับผู้สําเร็จการศึกษา และระดับการศึกษา  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ  
   ช่วงเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าคะแนนต้ังแต่ 1 
คะแนน ถึง 5 คะแนน นํามาหาค่าเฉลี่ยซึ่งมีคะแนนในแต่ละระดับช้ัน แบ่งออกเป็นช่วงๆ แบบสอบถามของ
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ีตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตอนท่ี 3 
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบ ถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 48 ชุดและตรวจสอบ

ความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนํามาประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์
จะคัดออกและทําการเก็บเพ่ิมให้ครบตามจํานวน 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําแบบประมาณค่าที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นํามาลงรหัสเลข(Code) 
บันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Statistical package Of Social Science (SPSS) for Windows 
เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บ คํานวณหาค่าทางสถิติแล้วนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามวิจัยและ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยนําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง     ซึ่งสถิติที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และ
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องและกําหนดหัวข้อโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  1. การ
จัดการการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  2. 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  3. องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  4. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามองค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึง  5. ประชาคมอาเซียน 

 
กรอบแนวคิด 

จากข้อมูล เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้นผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ  

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
การวิเคราะหแ์ละนาํเสนอผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 ( X =35.42) ผู้ปกครอง จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 ( X =
35.42) ผู้บริหารหรือครูผู้สอน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83  ( X =20.83) และผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ( X =8.33) โดยเป็นเพศชายจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ด้านความรู้
ความสามารถทาง

วิชาการ 
2. ด้านทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพ    

ตัตัวแปรต้นวแปรต้น  

ปัจจัยพ้ืนฐาน 
1. เพศ 
2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพที่
เก่ียวข้อง กับ

ผู้สําเร็จการศึกษา 

ตัวแปรตามตัวแปรตาม  
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33.33 ( X =33.33)  และเพศหญิงจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ( X =66.67) โดยมีอายุน้อยกว่า 20 ปี 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.42 ( X =35.42) อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 (
X =4.17) อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  ( X =18.75) อายุระหว่าง 41-50 ปี 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ( X =31.25) และอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.42 ( X =10.42) โดยมีระดับการศึกษาที่ตํ่ากว่า ม.3 หรือ ม.ศ.3 จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ( X =
6.25) ระดับ ม.3 หรือ ม.ศ.3 จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ( X =10.42) ระดับ ม.ศ.5 หรือ ม.6 หรือ 
ปวช. จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ( X =41.67) ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 ( X =6.25) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ( X =25.00) และ
ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 ( X =10.42) 
 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชา
ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าดังน้ี  
 2.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.59 ( X =3.59 S.D.= 0.41) แสดงว่ามี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  
 2.2 ด้านทักษะในการประกอบวิชาชีพ     มีค่าเฉล่ียรวม 3.69 ( X =3.69 S.D.=0.59) แสดงว่าความ
พอใจอยู่ใน ระดับมาก  
 2.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรวม 4.16 ( X =4.16 S.D.=0.22) แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ 
ระดับมาก 
 2.4 ด้านบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 ( X =3.85 S.D.=0.32) แสดงว่ามีความพึงพอใจ    อยู่ใน
ระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม 4 ด้าน มีค่าเฉล่ียรวม 3.87 ( X =3.87 S.D.=0.57) แสดงว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 3. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจของสถานประกอบ การที่มี
ต่อสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา สถานประกอบการยังเห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษายังขาดจิตสํานึกในหลายๆ
ด้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อ   งานที่รับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 
ความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีนํ้าใจ ยอมรับสภาพงาน ความรอบคอบ สู้งาน มีเจตคติที่ถูกต้องต่องาน ด้าน 
ความสามารถในการปรับตัวเองเข้ากับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและความเป็นผู้นํา การพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ 
เป็นคนที่มีคุณภาพ สนใจในวิชาชีพอย่างจริงจัง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ช่างสังเกตและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสถานศึกษาควรจัดการศึกษาที่เน้น 
การทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือเป็นการฝึกทักษะในการทํางานร่วมกัน และควรสอดแทรกการเรียนการสอน 
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมให้มากกว่าน้ี 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ความเกี่ยวข้องกับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 4 ด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เน่ืองจากเป็นคุณลักษณะที่สําคัญในการประกอบอาชีพ และเป็นคุณลักษณะสําคัญในการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ และเป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ซึ่งสามารถจัดลําดับ
ตามความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับมากเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าคุณลักษณะในข้อน้ีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ช่วยในการปลูกจิตสํานึกใน
การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทํางาน มี
ความตรงต่อเวลา มีความ เอาใจใส่ และรับ ผิดชอบในงานท่ีทํา มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีความพากเพียร ขยันอดทนต่อการ
ทํางานที่ยากลําบากซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นที่ต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  
 2. ด้านบุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก
และให้ความสําคัญเป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพน้ันเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นปัจจัยหน่ึงซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าหากสถานประกอบการ จะพิจารณาเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในองค์กรในทัศนคติของ
ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีน้ันจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ อ่อนโยน มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีจิตสํานึกการให้บริการที่ดี มีสติรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ได้ดี หนักแน่น การแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็น
ปัจจัยสําคัญในการสร้างเสริมบุคลิกภาพ และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น ทําให้อยากร่วมงานด้วย 
 3. ด้านทักษะในการประกอบอาชีพเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นมากเป็นอันดับสาม แต่เป็นที่น่าสังเกตคือแม้คุณลักษณะด้านทักษะในการประกอบอาชีพจะเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้ตอบแบบสอบ ถามให้ความสําคัญผ่านความคิดเห็นในระดับมากแต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะในด้านอ่ืนๆ ยังถูกจัดอยู่ลําดับปานกลาง ด้านที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาด้านบุคลิกภาพต่อการ ประกอบอาชีพ และมีความต้องการระดับ
ปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาการ รองลงมาด้าน ทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้
ว่าสถานประกอบการเห็นว่าทักษะในการประกอบอาชีพน้ันเป็น สิ่งที่สามารถพัฒนาได้เมื่อได้เข้าทํางานแล้ว 
 4. ด้านความสามารถทางวิชาการแม้จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอ่ืนๆแล้ว ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญผ่านการ
แสดงความคิดเห็นอยู่ในลําดับสุดท้าย  

ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทยน้ันมี
หลากหลายรูปแบบ การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจของงานวิจัยน้ีจะมีความแตกต่างกับของเดิมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน การจัดระบบให้มีหลักการและเป้าหมายของทุกฝ่ายร่วมกันสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่
การเป็นสถาบันของมหาชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จระดับโลก โดยมีเป้าหมายและหลักการ คือ  

1. การเตรียมโอกาสการเรียนรู้การปฏิบัติ การจากการทํางานจริง เพ่ือส่งเสริมเป้าหมายของสถาบัน ที่มี
บทบาทสําคัญในการสร้างความสามารถพ้ืนฐานและเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปสู่ความต้องการที่มีความหลากหลายใน
สังคม รูปแบบของสถาบัน การศึกษาท่ีมีความเช่ือมโยงกับธุรกิจจะเป็นกระบวน การการเรียนรู้ในทางปฏิบัติเพ่ือ
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สร้างผลงานในภาค สนามมากกว่าการเรียนทางวิชาการที่ส่วนมากมีความปรารถนาที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
เบ้ืองต้น ดังน้ันจึงมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความถนัดในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนด้วยการทําให้มีความรู้และทักษะ
ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไปตลอดระยะเวลาการทํางานซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. การออกแบบหลักสูตรซึ่งลักษณะหนึ่งที่สําคัญของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจ
ได้แก่ การมุ่งเน้นการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนทุกระดับ สร้างค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรมของ
สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจซึ่งถือว่าค่านิยม ความเช่ือ และวัฒนธรรมน้ีเปรียบเสมือนชีวิตและ
วิญญาณของสถาบัน ดังน้ันหากสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนยึดถือค่านิยมร่วมกันหรือมีความสํานึกแล้ว จะ
ทําให้สถาบัน การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจประสบความ สําเร็จในการพัฒนาผู้เรียน ทําให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นส่วนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจและผู้เรียน
เข้าด้วยกัน จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในลักษณะน้ีมีความหมายมากกว่าการพัฒนาด้านวิชาชีพเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นไปเพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบวัตถุ ประสงค์ของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจซึ่ง
เป้าหมายดังกล่าวน้ีได้นําไปสร้างเป็นหลักสูตรที่สามารถเตรียมผู้เรียนให้มีความเข้าใจในบริบทและวิสัยทัศน์
ของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจตลอดจนรู้ถึงบทบาทของตนที่ทําให้วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจบรรลุความสําเร็จ 

3. เปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนการสอนอย่างเดียว มาเป็นการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งมีความหลากหลาย 
จุดมุ่งเน้นสําคัญของสถาบัน การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจได้แก่ ความต้องการให้เป็นห้องปฏิบัติการทางการ
เรียนรู้หรือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจจะส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งแบบ
ทางการ คือการเรียนการสอนในช้ันเรียนและการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ และการเรียนรู้จากงานจริง  

4. ส่งเสริมผู้นําองค์การให้เข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องในกระบวนการเรียนรู้ หลักการน้ีเป็นแนวที่
สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจหลายแห่งในโลกได้นํามาใช้ โดยการเปลี่ยนจากผู้สอนจาก
ภายนอกมาเป็นผู้สอนภายใน ซึ่งก็คือตัวผู้บริหารเอง ดังน้ันจะเห็นได้ว่าปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารนอกจาก
จะเป็นผู้นําในการบริหารแล้ว ยังต้องเป็นผู้นําในการเรียนรู้ด้วย การที่บุคลากรหรือผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
โดยตรงจากตัวผู้บริหารเอง ทําให้เขาได้รับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริงของผู้สอนนอกจากนั้นการที่
ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการสอนทําให้เขาต้องการศึกษาอยู่เสมอ จึงนับเป็นส่วนหน่ึงซึ่งส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองขึ้นภายในด้วย 

5.  มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ระดับโลก ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจมี
บทบาทหน่ึงที่สําคัญคือการนําพาสถาบันไปสู่ระดับโลก ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้มีความ สามารถเท่า
เทียมกันหรือใกล้เคียงกันกับสถาบัน การศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจเติบโตและมีประสิทธิภาพในระดับโลก 

6. สร้างระบบการวัดเพ่ือประเมินผลงานที่ดีและได้รับการยอมรับซึ่งจุดมุ่งหมายสําคัญของ
สถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจในการประเมินผลการให้การศึกษาหรือการเรียนการสอนหรือ
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่ได้รับการศึกษาแล้วสามารถนําความรู้ไปใช้กับชีวิตจริงได้เพียงใด ดังน้ันการ
ประเมินผลน้ีจึงต้องปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 

7. ใช้ประโยชน์จากการเป็นสถาบันการ ศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจในด้านการแข่งขันและนําไปสู่
ตลาดแห่งใหม่ สิ่งน้ีเป็นหลักการประเด็นสุดท้ายของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจที่จะต้อง
สร้างสรรค์และดําเนินการให้เกิดขึ้น บทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจในการให้การศึกษาแก่
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดแห่งใหม่เพ่ือสร้างอนาคตมีหลักการและเป้าหมาย
เพ่ือนําไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ือมโยงกับธุรกิจที่เป็นของมหาชนอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา

จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีเป้าหมายการเปิดเสรีการค้า
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้
ครอบคลุม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ  

2. ควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกประเภทให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆที่
เป็นสมาซิกประชาคมอาเซียน 

 3.ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษากับสถานประกอบการเพ่ือให้ได้
ผู้สําเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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พฤติกรรมเสีย่งต่อของการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุร ี
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บทคัดย่อ 
          บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นผลจากการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงในการต้ังครรภ์ของ
นักศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงการต้ังครรภ์ของนักศึกษา และเพ่ือเสนอแนวทางป้องกัน
การต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษา วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยมีแบบแผนวิจัย 
(Research Designs) เป็นเชิงสํารวจบุกเบิก (Exploratory Design) คือใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือสร้างแบบสอบถามและใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ของการต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 10 คน สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และสําหรับการสํารวจเชิงปริมาณอีก 400 คน ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดังต่อไปน้ีมีอิทธิพลมากต่อการเกิดการต้ังครรภ์ของนักศึกษาในจังหวัด
นนทบุรี 1.ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิด
เพศสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุด คือ สถานที่และบรรยากาศ ที่จะนําไปสู่การเริ่มต้นของการมีเพศสัมพันธ์ 2.สาเหตุที่
ทําให้เกิดการต้ังครรภ์  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์ คือ การไม่มีการป้องกัน
เวลามีเพศสัมพันธ์ 3.บุคคลที่ควรรับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่า บุคคลท่ีควรรับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรคือ คนรักหรือแฟนมากท่ีสุด 4. แนวทางการ
แก้ไขเชิงพฤติกรรม  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขเชิงพฤติกรรมในเร่ือง การทานยา
คุมกําเนิดแบบถูกต้อง 5. แนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
แก้ไขเชิงนโยบายในเร่ืองครอบครัวควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ีแล้วจากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
พบว่ามีปัญหาเลิกราหลังจากที่มีบุตรแล้ว ด้วยเหตุผลเชิงลึก อาทิ การไม่สามารถตอบสนองความต้องการทาง
เพศของฝ่ายชายได้ และทําให้เกิดการนอกใจในที่สุด อันจะนําไปสู่ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว, วุฒิภาวะ 
และความรับผิดชอบของกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
Abstract 
 The purpose of this research article was to show the result from the study of the risk 
behaviours of the higher education students’ pregnancy, the factors that influence the risk 
behaviours of the higher education students’ pregnancy and to propose solutions to prevent 
pregnancy during study. The research design was mixed methods and exploratory which used 
qualitative research to design questionnaire and used quantitative research to find the risk 
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behaviours of the higher education students’ pregnancy from 10 sample students for an in-
depth interview and 400 sample students for a Quantitative Research in Nonthaburi province.  

The result showed that the following factors had more influence to pregnancy in 
Nonthaburi’s higher education students. 1. Cause factor which led to sexual intercourse. The 
sample group commented that certain places and atmosphere could lead to sexual 
intercourse. 2. The cause of pregnancy. The sample group stated that not using birth control 
methods when having sex was the cause of pregnancy. 3. The person that should be 
responsible for premature pregnancy. The sample group viewed that the person who should 
be responsible for premature pregnancy was boyfriend or partner. 4. Behavioral solution. 
The sample group mentioned that the behavioral solution was to understand how to use 
birth control pills. 5. Policy solution. The sample group commented that in term of policy 
solution families should take care of their children closely. Besides, the result from the 
interview found that there were break-ups after the women giving birth. The reasons were 
the women could not satisfy their partners’/boyfriends’ sexual desire which caused 
unfaithful that led to family separation. Amateurism and the sample group’s lack of 
responsibility were also other interesting factors in this research.  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาท่ีทําการวิจัย  
          ปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของวัยรุ่นมีหลายด้านด้วยกัน แต่ปัญหาที่พบบ่อยคร้ัง และเป็น
ปัญหาที่แก้ไม่ได้ คือ ปัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นไทยในช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม  เช่น วัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่
ได้แก่ ระดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จําเป็นต้องพ่ึงพาครอบครัว
ในการดํารงชีวิต ตลอดจนยังไม่มีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา
มากมายในยุคปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นน้ัน นับเป็นหน่ึงในปรากฏการณ์ทาง
สังคม อันมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เช่น ปัจจัยที่มาจากตัวนักเรียน นักศึกษาเอง 
ปัญหาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ การขาดบุคคลให้ปรึกษาเมื่อเดินทางมาศึกษาต่อต่างจังหวัดหรือครอบครัว
ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน การคบเพ่ือน การลอกเลียนแบบสื่อหรือหนังพิเศษ ภาวะอารมณ์ในวัยรุ่นที่ขาดการ
ยับย้ังช่ังใจ การมีคนรัก การด่ืมสิ่งของมึนเมาหรือยาเสพติดทําให้ขาดสติ สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว ตลอดจนค่านิยม
ผิด ๆ  หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ อาทิเช่น การอยู่กับคนรักสองต่อสองในที่รโหฐาน หรือการเปิด
โอกาสให้เกิดความเสี่ยงอันนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยเข้าไปอยู่ในสถานบันเทิงยามค่ําคืน ทําให้ขาดสติย้ังคิด 
หรือคึกคะนองจากการกระตุ้นจากสิ่งย่ัวยุ เป็นต้น  

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีช่วงอายุต้ังแต่ 18-24 ปี ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนปลายพร้อมจะเป็น
ผู้ใหญ่ในอนาคต  ซึ่งในการดําเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงในหลายด้าน  ด้วยการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนจากเด็ก
มัธยม มาเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทําให้มีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้นให้เกิดภาวะการณ์เสี่ยงในการ
ต้ังครรภ์ระหว่างเรียนเป็นอย่างมาก เช่น การมีความรักในวัยเรียน ลักษณะการพักอาศัยที่ไม่ได้อยู่กับ
ผู้ปกครอง เลียนแบบพฤติกรรมของเพ่ือน การโดนสื่อกระตุ้นในแต่งกายตามแฟช่ัน การคบเพ่ือนชาย การ
เที่ยวกลางคืน เป็นต้น และจากการวิจัย อภิญญา ยุทธชาวิทย์ และวีระชาติ ยุทธชาวิทย์ (2551) ได้ศึกษา
ประสบการณ์การต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า เด็กวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ระหว่างเรียน
มีความเห็นว่าการต้ังครรภ์ที่หญิงยังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นมารดา และการต้ังครรภ์น้ีจะเป็นอุปสรรคทําให้ไม่
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สามารถทําการศึกษาได้ประสบความสําเร็จ และยังเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย  และพบว่าสาเหตุของ
การต้ังครรภ์ระหว่างเรียน คือ สาเหตุจากตัววัยรุ่น คือ พัฒนาการร่างกาย จิตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคม ผลการวิจัยพบอีกว่า ความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาท่ีต้ังครรภ์ระหว่างเรียน คือ ความ
ต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว และความต้องการความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษา  

ด้วยปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีมากขึ้นดังจะเห็นได้
จากแนวโน้มการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นทั่วประเทศ พ.ศ. 2543 – 2552 ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แนวโน้มการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่น  ทั้งประเทศ พ .ศ. 2543  –  2552  

พ .ศ.  
มารดาทุกอายุ อายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบรูณ ์ อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ ์

)คน(  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เกณฑ์การเฝ้าระวังการต้ังครรภ์ ≥ 10 

2552 787,739 3,299 0.42 106,726 13.55 
2551 797,356 3,043 0.38 95,747 12.01 
2550 811,384 3,054 0.38 108,519 13.37 
2549 802,924 2,911 0.36 104,604 13.03 
2548 809,807 2,941 0.36 104,347 12.89 
2547 822,575 3,014 0.37 105,199 12.79 
2546 778,445 2,479 0.32 96,428 12.39 
2545 771,787 2,268 0.29 92,537 11.99 
2544 766,107 2,185 0.29 91,487 11.94 
2543 786,018 2,031 0.26 92,706 11.79 

ที่มา : ระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น สป .พม.  
        ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2553 
 

จากตารางที่ 1 จะพบว่า สถิติเด็กวัยรุ่นอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้ังครรภ์ ในปี 2552 มีจํานวน
มากกว่า106, 726 คน ทั่วประเทศ  ซึ่งปัญหาเด็กต้ังครรภ์ในวัยเรียนที่มีจํานวนมากกว่าแสนคนไม่ได้เพ่ิง
เกิดขึ้นไม่นาน หากแต่ปัญหานี้เกิดขึ้นมากว่าสิบปีแล้ว  โดยดูได้จากสถิติเด็กวัยรุ่นอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
ต้ังครรภ์ ในปี 2543 มีจํานวนเกือบ 92,706 คน  ทั่วประเทศ  ซึ่งแนวโน้มการต้ังครรภ์ของเด็กอายุตํ่ากว่า 20 
ปีบริบูรณ์มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยในปี 2543 คิดเป็นร้อยละ 11.79  และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ13.55 ในปี 2552 
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ตารางที่ 2 :  จํานวนและร้อยละของมารดาวัยรุ่นไทยที่คลอดบุตร พ.ศ. 2553  
ภาค มารดาทุกอายุ 

(คน) 
อายุตํ่ากว่า 15 ปี 

 
อายุตํ่ากว่า 20 ปี 

 
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เกณฑ์การเฝ้าระวังการต้ังครรภ์    ≥10 
ทั้งประเทศ 766,370 3,406 0.44 105,487 13.76 
กลาง 301,601 1,470 0.49 39,613 13.13 
เหนือ 112,001 668 0.60 17,469 15.60 
ใต้ 135,443 400 0.30 14,856 10.97 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 217,325 865 0.40 33,474 15.40 
แหล่งข้อมูล :  ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง  
 

หากพิจารณาปัญหามารดาวัยรุ่นไทยต้ังครรภ์ในวัยเรียนจะพบว่าส่วนที่น่าเป็นห่วงจะเป็นกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นในส่วนภูมิภาค  และมีจํานวนร้อยละของมารดาวัยรุ่นไทยคลอดบุตรทั้งประเทศจํานวน 766,370 คน ดัง
ตารางที่ 2  ผลจากการสํารวจข้อมูล จังหวัดที่นักวิจัยให้ความสําคัญในการวิจัยครั้งน้ีก็คือ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี
มารดาวัยรุ่นไทยที่คลอดบุตร พ.ศ. 2553 ในส่วนของมารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปี  ร้อยละ  15.07  จํานวน  
1,708 คน โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครองที่กําหนดไว้คือ         
ร้อยละ10 (แหล่งข้อมูล    : ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสํานักบริหารงานทะเบียน กรมการ
ปกครอง) ดังน้ันจากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้สนใจศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษา
ในจังหวัด นนทบุรี เน่ืองด้วยเป็นจังหวัดที่มีอัตรามารดาวัยรุ่นไทยคลอดบุตรใน พ.ศ. 2553 มีจํานวนมากกว่า
เกณฑ์เฝ้าระวัง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการต้ังครรภ์ของนักศึกษา  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภ์ของนักศึกษา  
3. เพ่ือเสนอแนวทางป้องกันการต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษา 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 

เน่ืองจากจํานวนประชากรนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวน 82,521 คน 
(กระทรวงศึกษาธิการ) จึงจําเป็นต้องกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยการใช้สูตรการหาขนาด
ตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยประมาณค่าสัดส่วนหรือร้อยละ ขนาดตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าโดยผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 50 % หรือ 0.50 นักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด ระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550:48) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 384 ตัวอย่าง 
และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับงานวิจัย ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ัง
น้ีเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
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ดังน้ันผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่าไว้เป็นจํานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยทําการแจกแบบสอบถามตามสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี โดยมรการ
นําวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการสัมภาษณ์เจาะกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน เพ่ือนําไปสู่กระบวนการสร้าง
แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการทําวิจัยเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 
ตัวอย่าง ทําการลงรหัส และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยดังน้ี 

สถิติเพ่ือบรรยาย (Descriptive Statistic) เป็นสถิติที่ใช้สําหรับบรรยายลักษณะต่างๆ ของกลุ่มประชากร
ที่จะทําการศึกษา ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาสามารถอ้างอิงกลุ่มประชากรอ่ืนได้ ซึ่งประกอบด้วยสถิติ ดังน้ี 

1. วิ ธีการคิดค่าร้อยละ (Percentage) เ พ่ือการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลโดยแสดง
ความสัมพันธ์และแจกแจงค่าของตัวแปรของข้อมูลต้ังแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป  

2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้กับการวัด
มาตราตามวิธีของไลเกิร์ต (Likert Scale) โดยแบ่งเป็น 5 อันดับ  
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 สรุปผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มเป้าหมายจํานวน 10 คน โดยมีอายุ 20 ปี 2 คน, 23 ปี 3 คน, 24 

ปี 1 คน, 25 ปี 2 คน, 26 ปี 2 คน ตามลําดับ 
พ้ืนเพของกลุ่มเป้าหมายมีมาจากภาคกลาง 3 คน, ภาคเหนือ 3 คน, ภาคใต้ 1 คน และภาคอีสาน 3 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุตรีคนเดียว 3 คน, มีพ่ีสาว 1 คน, 2 คน, มีพ่ีชาย 1 คน 1 คน, มีน้องชาย 1 คน 2 

คน และมีพ่ีน้อง 3 คนโดยตนเป็นคนกลาง 2 คน 
โดยกลุ่มเป้าหมาย 6 ใน 10 คนที่บ้านมีฐานะปานกลาง และอีก 4 คน เป็นกลุ่มที่มีครอบครัวที่มี

รายได้น้อย 
บิดามารดาและบุพการีอยู่ต่างจังหวัด โดยทั้งหมด 10 ครอบครัวมีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ปัจจบัุนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 คน เช่าห้องพักอยู่กับเพ่ือนเป็นจํานวน 6 คนและอยู่คนเดียว 4 คน  
ราคาที่พักอาศัยอยู่ระหว่าง 2,000 – 3,200 บาท ต่อเดือน 

 
ข้อมูลเก่ียวกับการต้ังครรภ์ 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน มีกลุ่มตัวอย่างที่ทราบว่าตนเองต้ังครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 1-2 เดือน 
4 คน และ 2 ใน 4 คนน้ี มีความสับสนว่าต้องการทําแท้งหรือไม่ เพ่ือรักษาสถานภาพทางสังคมและรักษา
สถานภาพนักศึกษา แต่อีก 2 คน ต้ังในรักษาครรภ์เอาไว้ โดยที่ทั้ง 4 คนได้รับรู้ร่วมกันกับคู่ที่ทําให้เกิดการ
ต้ังครรภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ทราบว่าตนเองต้ังครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 3-4 เดือน มีจํานวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดมีแนวคิด
ว่าจะรักษาครรภ์ไว้และการทําแท้งได้ผ่านเข้ามาบ้างแต่เช่ือว่าอาจส่งอันตรายต่อชีวิตและผิดบาปจึงไม่คิดจะทํา 
ซึ่งคู่ก็เห็นด้วยที่จะให้รักษาครรภ์ไว้ 
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 หลังจากที่ได้ปรึกษาครอบครัวว่าตนเองต้ังครรภ์ 2 ใน 10 ครอบครัวได้เสนอแนวทางให้เอาเด็กออก
เพ่ืออนาคตของทั้งคู่ ทั้งคู่จึงตัดสินใจอีกครั้งว่าไม่ต้องการทําแท้งและยืนยันการรักษาครรภ์ แต่ 8 ใน 10 
ครอบครัวรับได้และให้เก็บรักษาครรภ์ไว้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือในการวางอนาคตต่อไป 
 ทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ต้ังใจที่จะต้ังครรภ์ โดย 4 ใน 10 คนกล่าวว่า เป็นความผิดพลาดของ
การคุมกําเนิดไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาคุมที่ผิดวิธีและความบกพร่องของอุปกรณ์คุมกําเนิด อาทิ ถุงยาง
อนามัย และอีก 6 คนเกิดขึ้นจากการมิได้ป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ มี 2 คน จาก 6 คน เกิดจากการ
โดนขืนใจจากคนรักในช่วงเวลาที่ไม่พร้อม 
 ในช่วงแรกที่ทราบว่าต้ังครรภ์พบว่านอกเหนือจากความสับสนเรื่องการทําแท้ง อนาคต และครอบครัว
แล้ว กลุ่มเป้าหมายจะมีความกังวลในเรื่องสถานภาพของสังคมและกลุ่มเพ่ือน แต่ทั้งหมดเลือกที่จะบอกเพ่ือน
สนิทและคนรักเป็นอันดับแรก และกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการตัดสินใจรักษาครรภ์ พร้อมทั้งเมื่อคนรัก
รับผิดชอบร่วมกันจึงทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้น โดยครอบครัวก็เป็นอีกองค์ประกอบที่สําคัญในการเลือกที่จะ
รักษาครรภ์ไว้ นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษายังเป็นอีกกลุ่มหน่ึงที่กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะปรึกษา การให้กําลังใจ
และความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้และเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมและการช้ีให้เห็นโอกาสใน
การเรียนต่อและอนาคตการทํางานที่ไม่ได้เสียหายจากการต้ังครรภ์ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจละทิ้งการทําแท้ง 
เพราะทราบว่าอนาคตยังไม่ได้เสียหายอะไรและมีความเกรงกลัวต่อบาปด้วย ทั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายได้ตอบตรงกัน
ว่าการที่ยินยอมในการต้ังครรภ์ก็เพราะตนเองมีความรักต่อคู่เป็นทุนอยู่แล้วจึงคาดหวังชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แม้จะ
เร็วกว่าวัยอันสมควรก็ตาม 
 ในระหว่างการต้ังครรภ์ กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมพร้อมในเรื่องการฝากครรภ์ การดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนการวางแผนการกลับมาศึกษาต่อ การหาแหล่งเงินทุนและผู้ เลี้ยงดูบุตร โดยส่วนใหญ่แล้ว
กลุ่มเป้าหมายจะนึกถึงครอบครัวเป็นที่ต้ังและกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะให้นมบุตรในช่วงแรกและนําบุตรไปฝาก
ไว้กับครอบครัวที่ต่างจังหวัด เพ่ือที่จะศึกษาต่อและมีอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูบุตรให้ดีที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่มีทางยกบุตรให้กับใคร เมื่อมีโอกาสก็จะกลับไปหาบุตรทุกคร้ังและถ้าเลือกได้จะ
เลี้ยงเอง แต่เพราะภารกิจจึงต้องให้ครอบครัวช่วยดูแล ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ทําแท้ง เพราะเมื่อต้ัง
ท้องก็เกิดความผูกพันและเมื่อเห็นหน้าลูกก็ย่ิงมีความรู้สึกว่าลูกจะเป็นส่วนเติมเต็มความรักในครอบครัว 
 หลังจากที่มีบุตรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดมากขึ้น มีการบริหารทางการเงินที่นึกถึงลูกมากขึ้น คุมสติได้
มากขึ้นและมีความอดทนสูงขึ้น 
 หลังจากคลอดบุตรแล้ว กลุ่มตัวอย่าง 5 ใน 10 คน ต้องเลิกรากับคู่ ภายในระยะเวลาประมาณ 1- 2 
ปี โดย 4 กรณี ฝ่ายชายไปมีแฟนใหม่ ทั้งน้ี 3 ใน 4 คนของกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า หลังจากมีบุตรแล้วทําให้
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่น้ันมีน้อย จนถึงไม่มีเลยเน่ืองจากตนเองเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ และไม่มีความต้องการ
ทางเพศ สนใจเรื่องการเลี้ยงลูก การศึกษา และการทํางานมากกว่า และอีก 2 คนกล่าวว่ามีความต้องการ
น้อยลงมาก แต่สนใจเร่ืองอ่ืนมากกว่า และที่ทนไม่ได้คือการเห็นฝ่ายชายไม่มีผู้หญิงอ่ืน จึงเลิกรากันไปและ
เลือกที่จะเล้ียงลูกเอง โดยมีครอบครัวเป็นผู้ช่วยเหลือ สําหรับอีก 5 คน มีปัญหาบ้างประปราย แต่ก็พยายาม
ปรับความเข้าใจกันเพ่ือประคับประคองชีวิตครอบครัว โดยมีครอบครัวเป็นตัวประสาน โดยท้ัง 10 คนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าพิธีกรรม หรือการพบผู้ใหญ่แล้วทั้งสิ้น แต่กลุ่มเป้าหมาย 2 คน ใน 10 คน กล่าวว่า 
ครอบครัวของคู่ที่ไม่ยอมรับ เป็นเหตุผลที่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนทําให้เกิดการเลิกราในที่สุด จน 3 ใน 
5 คนที่มีการเลิกรากล่าวว่า ถ้าเลือกได้ขอไม่ยุ่งเก่ียวกับฝ่ายชายต้ังแต่ต้น จะดีกับชีวิตมากที่สุด แต่ก็ยังยินดีที่
จะเป็นเพ่ือนและให้เกียรติในฐานะที่เป็นพ่อของเด็ก  
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ซึ่งสําหรับกลุ่มเป้าหมาย 4 ใน 5 คนที่มีการเลิกรากันกล่าวว่าฝ่ายชายยังมีความรับผิดชอบไม่สูง
พอที่จะเป็นผู้นําครอบครัว หรือมีสภาวะทางอารมณ์ที่ยังมีความเป็นวัยรุ่นและไม่สามารถฝากชีวิตไว้ได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงความต้องการทางเพศ, ความต้องการสังคม อาทิ การสังสรรค์ การด่ืมสุรา ที่ทําให้เกิด
ปัญหาครอบครัว แต่อีก 1 คน ใน 5 คนที่มีการเลิกรากล่าวว่า จริงๆ ตนเองก็มีส่วนผิดในเร่ืองของการเจ้า
อารมณ์มากข้ึนกว่าตอนที่คบเป็นแฟนกัน เน่ืองด้วยมีความเครียดจากการมีบุตรและต้องมีภาระหลายด้าน ทั้ง
การศึกษา ครอบครัว การทํางาน และอนาคตลูกอีกด้วย 

สําหรับในอีก 5 คน ที่ยังประคับประคองครอบครัวได้กล่าวว่า จะต้องมีการพูดคุยกันในข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นและต้องคอยปรับเข้าหากัน โดยมีการช่วยเหลือจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือนสนิท อาจารย์ และหัวหน้างาน
ที่เคยฝึกงานด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่สามารถประคับประคองชีวิตครอบครัวได้เป็นอย่างดี และอีก 5 คนที่
ถึงแม้จะเลิกรากัน ก็กล่าวว่า ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนสนิท อาจารย์ และหัวหน้างาน คือกําลังใจที่ทําให้สู้ต่อไป
เพ่ือลูกและอนาคตของตนเอง ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องผิดหวังในชีวิตคู่ก็ตาม 

จากเหตุการณ์ที่ต้ังครรภ์โดยไม่ได้ต้ังใจ กลุ่มตัวอย่างให้ข้อสังเกตว่า การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการ
คุมกําเนิดเป็นปัจจัยหลักในการทําให้เกิดการต้ังครรภ์ก่อนเวลาอันควร โดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของ
อุปกรณ์คุมกําเนิดเป็นปัจจัยรอง ทั้งน้ีความประมาทของตนเองท่ีคิดว่าฝ่ายชายป้องกันฝ่ายเดียวเพียงพอก็เป็น
ความเช่ือที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะคุมกําเนิดได้ด้วย นอกจากน้ีเมื่อได้ศึกษามากข้ึนทําให้
พบว่ามีความเข้าใจผิดในเรื่องการคุมกําเนิดหลายประการ ซึ่งสายเสียแล้ว ซึ่งก็อยากจะฝากไปยังผู้หญิงท่าน
อ่ืนๆ ไว้เป็นบทเรียนในอีกทางหน่ึง 

2 ใน 10 คนของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวถึงการด่ืมของมึนเมากับกลุ่มเพ่ือนและคนรัก ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการทางเพศและไร้สติในการป้องกันตนเอง โดยที่ตนเองโดนขืนใจในห้องส่วนตัว ทั้งที่มีเพ่ือนอยู่ข้างนอก 
ซึ่งก็มีผลมาจากการด่ืมสุรา และอีก 6 คนกล่าวว่าการเปิดโอกาสให้ตนเองอยู่ตามลําพังกับคนรัก นับเป็นการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยคร้ัง และอีก 2 คน ให้รายละเอียดว่าบางร้งฝ่ายชายมักจะขอล่วงเกิน
โดยไม่ป้องกัน การที่กลัวว่าเขาจะไม่รัก จึงยินยอมโดยไม่ป้องกัน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการต้ังครรภ์ ดังน้ัน
สติจึงเป็นสิ่งที่พึงมีของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวางแผนการมีครอบครัวและมีบุตร 

กลุ่มเป้าหมายบอกว่าการต้ังครรภ์มีความยากลําบากหลายประการ นอกเหนือจากระหว่างต้ังครรภ์ที่
ยากลําบากในการดูแลครรภ์ การประคับประคองครอบครัว การศึกษา และหางานทําเป็นไปได้ยาก เพราะมีภา
รางเศรษฐกิจเพ่ืมมากขึ้นและเมื่ออยู่ในวัยเรียนยังมีความพร้อมที่จะเล้ียงดูบุตรได้ยากลําบาก หากย้อนเวลาได้
ก็คงยังไม่มีบุตรเพราะยังไม่พร้อมน่ันเอง ซึ่งทุกคนตอบตรงกัน แต่เมื่อมีแล้วก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้ กลุ่มเป้าหมายกล่าวโดยสรุป 
 
ตอนท่ี 2 ผลจากการตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 20 ปี กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผล
การเรียน (GPA) อยู่ในระดับ 3.00 มีสถานภาพอยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส รายได้ส่วนตัวเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน 
แหล่งที่มาจากรายได้หลักคือการทํางาน และครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 20,000 ต่อเดือน พักอาศัยกับสามี หรือ คู่รัก  
 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ปกครอง 

การศึกษาของบิดาอยู่ในระดับปริญญาตรีส่วนมารดามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย บิดา
และมารดาประกอบอาชีพค้าขาย  

บิดามารดาอยู่ร่วมกัน มีพ่ีน้องรวม 2 คน  
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กลุ่มตัวอย่างเป็นบุตรคนที่ 2 ของครอบครัว มากที่สุด จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
รองลงมาคือ เป็นบุตรคนที่ 1 ของครอบครัว จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  และเป็นบุตรคนที่ 3 ของ
ครอบครัว จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างปัจจุบันบิดาอายุ 49 ปี มากที่สุด จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  รองลงมาคือ อายุ 
50 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  อายุ 48 ปี จํานวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 10   อายุ 45 ปี 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8  อายุ 47 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  อายุ 46 ปี จํานวน        
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  อายุ 52 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25  อายุ 43 ปี จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 อายุ 53 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  อายุ 60 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5  อายุ 51 ปี , 55 ปี และ 59 ปี เท่ากัน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2  อายุ 44 ปี และ 56 ปี เท่ากัน 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  อายุ 58 ปี , 62 ปี และ 68 ปี เท่ากัน จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
อายุ 40 ปี จํานวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  อายุ 54 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1  อายุ 42 ปี , 57 ปี 
และ 72 ปี เท่ากัน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75  อายุ 39 ปี , 61 ปี และ 65 ปี เท่ากัน จํานวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5  และอายุ 34 ปี , 63 ปี และ 75 ปี เท่ากัน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างปัจจุบันมารดาอายุ 45 ปี มากที่สุด จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  รองลงมาคือ 
อายุ 49 ปี จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  อายุ 48 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  อายุ 47 ปี 
และ 50 ปี เท่ากัน จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10  อายุ 46 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  อายุ 40 
ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5  อายุ 42 ปี และ 44 ปี เท่ากัน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25  อายุ 
43 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  อายุ 52 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75  อายุ 65 ปี จํานวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  อายุ 39 ปี , 53 ปี และ 55 ปี เท่ากัน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2  อายุ 54 ปี 
จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.75  อายุ 58 ปี จํานวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5  อายุ 51 ปี จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25  อายุ 56 ปี และ 59 ปี เท่ากัน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75  อายุ 35 ปี , 57 ปี , 
60 ปี , 61 ปี , 62 ปี และ 64 ปี เท่ากัน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  และอายุ 38 ปี , 41 ปี และ 63 ปี 
เท่ากัน จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
1.การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ในรอบ 1 ปีที่มา และดื่มแค่
มึนๆ แต่ครองสติอยู่ โดยจะด่ืมที่พักอาศัย ซึ่งเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วงเวลา 18.00 - 23.59 น.  
2.การใช้สารเสพติด 
          กลุ่มตัวอย่างไม่เคยยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุดชนิด 
3.การถูกลวรลามทางเพศ 

3.1กลุ่มตัวอย่างไม่เคยถูกลวนลามด้วยสายตา เช่น ถูกจ้องหน้าอก ถูกแอบดูขณะอาบนํ้า ถูกผู้ชาย
เปิดให้ดูอวัยวะเพศ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  

3.2 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยถูกลวนลามด้วยวาจา เช่น พูดจาแทะโลม ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
3.3 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยถูกลวนลามด้วยการสัมผัส เช่น จับหน้าอก อวัยวะเพศ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
3.4 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจในอดีตที่ผ่านมา  
3.5 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับคู่นอน กรณีที่มีเพศสัมพันธ์แบบเต็มใจกับแฟน  
3.6 กลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์แต่ละคร้ังด้วยเหตุผลเพราะ ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย  
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3.7 กลุ่มตัวอย่างมีเพ่ือนในวัยเดียวกันอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับเพ่ือนชายโดยไม่ได้แต่งงาน 
3.8 กลุ่มตัวอย่างมีเพ่ือนในวัยเดียวกันต้ังครรภ์หรือมีบุตรโดยไม่ได้แต่งงาน 

 
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเพื่อนในวัยเดียวกันที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา 

คําถาม ความคิดเห็น เหตุผล 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เพื่อนในวัยเดียวกันที่อยู่กินฉันท์
สามีภรรยากับเพื่อนชายโดยไม่ได้
แต่งงาน 

เห็นด้วย 227 คน 
(ร้อยละ 56.75) 

เกิดจากความรัก ความสมัครใจ เป็นการเรียนรู้กัน
และกันก่อนแต่งงาน เป็นเรื่องปกติสําหรับสมัยนี้ 

ไม่เห็นด้วย 173 คน 
(ร้อยละ 43.25) 

อาจเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย คนมองไม่ดี  ถูก
ดูถูก  ไม่สมควร มีผลกระทบต่อการเรียน ยังไม่ถึง
วัยอันควร 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เพื่อนในวัยเดียวกันที่แต่งงาน
แล้ว 

เห็นด้วย 286 คน 
(ร้อยละ 71.50) 

ดีกว่าอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน เกิดจากความมั่นใจ
ของ คนทั้งสองแล้วตัดสินใจแต่งงาน เป็นการทํา
ตามประเพณี ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 
ไม่ต้องปิดบังที่บ้าน เป็นการรับผิดชอบของฝ่ายชาย 
เป็นสิทธิส่วนบุคคล 

ไม่เห็นด้วย 114 คน 
(ร้อยละ 28.50) 

การตัดสินใจของเขาอาจเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ 
การดูแลชีวิตคนอื่นต้องดูแลชีวิตตัวเองก่อน อาจ
เกิดปัญหาตามมามากมาย ควรคบหาดูใจกันให้
มากกว่านี้ก่อน ควรตัดสินใจให้ดีก่อนแต่งงาน ควร
เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยแต่งงาน  ถ้าเจอคนที่ดีกว่า
จะหมดสิทธิ์ เลือกได้อีก ยังไม่ใช่ช่วงวัยที่จะมา
รับผิดชอบชีวิตคนอื่น 

3. ความคิดเห็นเกีย่วกับเพื่อนใน
วัยเดียวกันที่ตั้งครรภ์หรอืมี
บุตรโดยไม่ได้แต่งงาน 

เห็นด้วย 141 คน 
(ร้อยละ 35.25) 

ถ้าเพื่อนต้องการจะมีก็ยินดีด้วย และถ้าเล้ียงดูได้ก็
ไม่ผิด เป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องปกติ เพื่อน
อาจจะอยากมีลูกก่อนแต่งงาน 

ไม่เห็นด้วย 259 คน 
(ร้อยละ 64.75) 

การมีบุตรโดยไม่ได้แต่งงานมีโอกาสเลิกกันสูงและ
เด็กเกิดมากจะมีปัญหาถ้าพ่อแม่เลิกกันอายุยังน้อย
โอกาสเบื่อกันมีมาก อาจเล้ียงดูบุตรไม่ถูกวิธี กําลัง
ศึกษาอยู่ไม่ควรมีบุตร อาจเกิดเป็นปัญหาของสังคม 
ขาดอิสรภาพ ยังไม่ถึงวัยอันควร ทําให้คนที่รักเรา
มากที่สุดเสียใจ นั่นก็คือ พ่อกับแม่ ควรแต่งงานให้
ถูกต้องตามประเพณีก่อน จะเกิดปัญหามากมาย
ตามมาภายหลัง โดนคนอ่ืนมองไม่ดี จะเป็นภาระ
ให้กับพ่อแม่ 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เพื่อนในวัยเดียวกันที่ตั้งครรภ์
โดยมีการแต่งงานอย่างถูกต้อง 

เห็นด้วย 355 คน 
(ร้อยละ 88.75) 

การแต่งงานกันถูกต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ก็
ไม่ใช่ส่ิงที่ผิดที่จะมีลูก คนแต่งงานมีลูกไม่ใช่ส่ิงที่ผิด 
ควรมีลูกไว้สืบสกุล แต่งงานกันถ้าคิดว่ารักกันจริงก็
ควรจะมีลูก               ถ้าพร้อมจะมีลูกก็มีได้ไม่ใช่
เรื่องผิด เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์   

ไม่เห็นด้วย 45 คน การแต่งงานกันไม่ได้บอกถึงรักที่ยาวนาน แต่งงาน
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คําถาม ความคิดเห็น เหตุผล 
(ร้อยละ 11.25) อายุน้อยมีโอกาสเลิกสูงเด็กเกิดมาอาจมีปัญหาได้ 

ควรทํางานก่อนแล้วค่อยมีบุตร ควรรู้จักคําว่า 
“ลูก” ให้ดีพอก่อนที่จะมีลูก ควรมีฐานะที่มั่นคง
ก่อนแล้วค่อยมีบุตร เรียนให้จบก่อน มีงานทําแล้ว
ค่อยมีบุตร 

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการคุมกําเนิด 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับเรื่องต่างๆ แยกเป็นรายข้อได้ดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่บ่งบอกว่าเด็กหญิงเข้าสู่วัยรุ่น คือ การท่ีมีขนที่รักแร้และที่
อวัยวะเพศ เต้านมโตขึ้น รวมถึงการมีประจําเดือน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

2. เมื่อเด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน เป็นสิ่งแสดงว่า หากมีการร่วมเพศจะมีโอกาสต้ังครรภ์ได้ 
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

3.  การมีเพศสัมพันธ์เพียงคร้ังเดียว มีโอกาสต้ังครรภ์ได้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาก 
4.  การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกคร้ัง สามารถป้องกันการต้ังครรภ์ โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
5. การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
6. การร่วมเพศในช่วงเวลา 7 วัน นับจากมีประจําเดือนคร้ังแรกมีโอกาสต้ังครรภ์ได้มากที่สุด 

เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
7. การเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถวางแผนต้ังครรภ์และมีบุตรเมื่อมี

ความพร้อม หรือเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
8. การกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินทันทีหลังมีการร่วมเพศ ป้องกันการต้ังครรภ์ได้ดีกว่า เป็นข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด  
9. อายุของสตรีที่เหมาสมสําหรับการต้ังครรภ์และมีบุตรคือ  20-30ปี เน่ืองจากจะเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์และการคลอดบุตรน้อยที่สุด เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
10. สิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนว่าสตรีน้ันต้ังครรภ์ คือ ประจําเดือน มาไม่ตรงกําหนด เป็นข้อมูลที่

ถูกต้อง 
11. การกินยาเม็ดคุมกําเนิดที่ถูกวิธี คือ กินเฉพาะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  

 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในระดับ  ปานกลาง เมื่อแยกเป็น

รายข้อพบว่า ผู้หญิงไทยควรยึดคําสอนเร่ืองการรักนวลสงวนตัว มากที่สุด (M = 3.99 ,  S.D. = 0.84) 
รองลงมาคือ ผู้หญิงควรมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกหลังจากแต่งงานแล้ว (M = 3.98 , S.D. = 0.66) การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นสิ่งที่ สามารถทําได้อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการต้ังครรภ์ได้  (M = 3.66 ,  
S.D. = 0.69)  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม (M = 3.52 ,  S.D. = 
0.91)  ชายและหญิงถึงแม้จะเป็นคู่รักกันก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กัน  (M = 3.50 ,S.D. = 0.84)  คนที่รักกันและ
มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด (M = 3.48 , S.D. = 0.88)  การที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อน
สมรสถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา  (M = 3.15 ,  S.D. = 0.98) ผู้หญิงที่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสกับชาย
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คู่รัก ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่จริงใจและมั่นคง  (M = 2.91 ,  S.D. = 0.92) การผูกมัดไม่ให้ฝ่ายหน่ึงฝ่าย
ใดเปลี่ยนใจ  โดยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย  (M = 2.86 , S.D. = 0.77) และในสังคมปัจจุบัน
ผู้หญิงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ถือเป็นผู้หญิงที่ล้าสมัย  (M = 2.73 ,  S.D. = 0.95) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระดับปานกลาง(M = 3.37 , S.D. = 0.86) 
เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้หญิงไทยควรยึดคําสอนเร่ืองการรักนวลสงวนตัวมากที่สุด(M = 4.00 , S.D. = 
0.82)  รองลงมาคือ ผู้หญิงควรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจากแต่งงานแล้ว (M = 3.96 , S.D. = 0.69)  การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นสิ่งที่สามารถทําได้อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการต้ังครรภ์ได้(M = 3.66 , S.D. 
= 0.70)  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม (M = 3.51 ,S.D. = 0.91)  คนที่
รักกันและมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด (M = 3.47 , S.D. = 0.88) ชายและหญิงถึงแม้จะ
เป็นคู่รักกันก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กัน (M = 3.31 , S.D. = 1.02)  การที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสถือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา (M = 3.31 , S.D. = 0.88)  ผู้หญิงที่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสกับชายคู่รัก ถือว่าเป็น
การแสดงความรักที่จริงใจและมั่นคง (M = 2.93 , S.D. = 0.93)  การผูกมัดไม่ให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเปลี่ยนใจ  
โดยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย (M = 2.86 , S.D. = 0.77)  และในสังคมปัจจุบันผู้หญิงที่ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ถือเป็นผู้หญิงที่ล้าสมัย (M = 2.71 , S.D. = 0.95 ) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 7 ด้านพฤติกรรม (สื่อ) ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม (สื่อ) ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระดับน้อย (M = 
1.74 , S.D. = 0.73) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า ดูภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่นําเสนอเก่ียวกับเรื่องราว
ความรักและการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด (M = 2.10 , S.D. = 0.87)  รองลงมาคือ         ดูอินเตอร์เน็ต ที่มี
เรื่องราวเก่ียวกับ ความรักและการมีเพศสัมพันธ์  (M = 1.92 , S.D. = 0.68) ดูวีดีโอ ซีดี ที่เป็นเรื่องเก่ียวกับ
ความรักและการมีเพศสัมพันธ์ (M = 1.86 , S.D. = 0.64)  ท่านอ่านหนังสือการ์ตูนลามกหรือการ์ตูนโป๊  (M = 
1.68 , S.D. = 0.77)  อ่านนิยายที่บทเกี่ยวกับการแสดง ความรักและการมีเพศสัมพันธ์ (M = 1.68 , S.D. = 
0.74)  อ่านหนังสือ นิตยสาร ที่มีเรื่องเก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์ (M = 1.66 , S.D. = 0.72)  อ่าน
หนังสือ แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นพับที่มีเรื่องราวและรูปภาพโป๊  แสดงถึงการมีพฤติกรรมทางเพศ (M = 1.53 , 
S.D. = 0.68) และฟังวิทยุที่มีรายการนําเสนอเรื่องที่เก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์ (M = 1.52 ,         
S.D. = 0.70) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 8 ด้านพฤติกรรม (การคบเพื่อน) ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม (การคบเพ่ือน) ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระดับ
น้อย (M = 2.23 , S.D. = 0.72) เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มเพ่ือนเข้าสถานบันเทิง เช่น ดิสโก้เธค คาราโอ
เกะ ผับ งานปาร์ต้ีมากที่สุด (M = 3.19 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือ กลุ่มเพ่ือนชอบด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่ทํา
ให้มึนเมา (M = 2.78 , S.D. = 0.76)  กลุ่มเพ่ือนชอบพูดกันเก่ียวกับการมีคู่รัก  การแสดงความรักกับคู่รัก 
และการมีเพศสัมพันธ์ (M = 2.42 , S.D. = 0.75) กลุ่มเพ่ือนมักยินยอมให้คู่รักจับมือถือแขน  กอดจูบ ลูบไล้
ตามร่างกาย (M = 2.42 , S.D. = 0.79) กลุ่มเพ่ือนมักชอบอยู่ตามลําพังสองต่อสองกับเพ่ือนต่างเพศในที่ลับตา
คน (M = 2.36 , S.D. = 0.79)  กลุ่มเพ่ือนมักเปลี่ยนคู่รักหรือคู่ควงบ่อยๆ (M = 2.16 , S.D. = 0.72)  กลุ่ม
เพ่ือนมักชอบสูบบุหรี่ (M = 2.04 , S.D. = 0.73)  กลุ่มเพ่ือนชอบดูวีดีโอ ภาพยนตร์โทรทัศน์ที่นําเสนอ
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เก่ียวกับเรื่องรักและการมีเพศสัมพันธ์ (M = 1.96 , S.D. = 0.90)  กลุ่มเพ่ือนชอบดูภาพโป๊ โหลดภาพโป๊จาก
โทรศัพท์มือถือหรือจากอินเตอร์เน็ต (M = 1.87 , S.D. = 0.71) และกลุ่มเพ่ือนมักใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า 
กัญชา เฮโรอีน            (M = 1.10 , S.D. = 0.39) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 9 สาเหตุและแนวทางการแกไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
1.ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์คือ 
สถานที่ และบรรยากาศเป็นใจให้มีเพศสัมพันธ์ 
2.สาเหตุที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์คือ การไม่มีการ
ป้องกัน เวลามีเพศสัมพันธ์ 
3.บุคคลที่ควรรับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า บุคคลที่ควร
รับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรคือ แฟนมากที่สุด  
4. แนวทางการแก้ไขเชิงพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขเชิงพฤติกรรมในเรื่อง 
การทานยาคุมกําเนิดแบบถกูวิธี 
5. แนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขเชิงนโยบายในเรื่อง 
ครอบครัวควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
 
ตอนท่ี 10 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการต้ังครรภ์ระหว่างเรียน 

เมื่อนําความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ความคิดเห็นต่อการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกกรม (สื่อ) 
ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ และ พฤติกรรม (การคบเพ่ือน) ที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ มาทดสอบและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปร ซึ่งใช้เทคนิค KMO and Bartlett’s test และการสกัดปัจจัยด้วยวิธี 
Principal Component Analysis ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและ      จัดกลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1   
 การผูกมัดไม่ให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเปลี่ยนใจโดยการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย ผู้หญิงที่ยอมมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสกับชายคู่รัก ถือว่าเป็นการแสดงความรักที่จริงใจและมั่นคง  ชอบดูภาพยนตร์หรือละคร
โทรทัศน์ที่นําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองราวความรักและการมีเพศสัมพันธ์  ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์
ก่อนสมรสถือเป็นผู้หญิงที่ล้าสมัย ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนลามกหรือการ์ตูนโป๊  กลุ่มเพ่ือนชอบดูวีดีโอ 
ภาพยนตร์โทรทัศน์ที่นําเสนอเก่ียวกับเรื่องรักและการมีเพศสัมพันธ์ 

 (ค่า Eigenvalues = 34.120 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 12.97%) 
กลุ่มที่ 2  

คนที่รักกันและมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 

 (ค่า Eigenvalues = 13.983 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 5.31%) 
กลุ่มที่ 3  

กลุ่มเพ่ือนชอบพูดกันเก่ียวกับการมีคู่รัก การแสดงความรักกับคู่รัก การมีเพศสัมพันธ์ มักยินยอมให้
คู่รักจับมือถือแขน กอดจูบ ลูบไล้ตามร่างกาย ชอบอยู่ตามลําพังสองต่อสองกับเพ่ือนต่างเพศในที่ลับตาคน 
ชอบดูภาพโป๊ โหลดภาพโป๊จากโทรศัพท์มือถือหรือจากอินเตอร์เน็ต ชอบเปลี่ยนคู่รักหรือคู่ควงบ่อยๆ   

 (ค่า Eigenvalues = 11.298 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 4.29%) 
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กลุ่มที่ 4   
 ชอบอ่านหนังสือ นิตยสาร ที่มีเรื่องเก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์  ชอบดูวีดีโอ ซีดี ที่เป็น
เรื่องเก่ียวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ์  ชอบฟังวิทยุที่มีรายการนําเสนอเร่ืองที่เก่ียวกับความรักและการมี
เพศสัมพันธ์  ชอบอ่านนิยายที่บทเกี่ยวกับการแสดง ความรักและการมีเพศสัมพันธ์  ชอบอ่านหนังสือ แผ่น
ป้ายโฆษณา แผ่นพับที่มีเรื่องราวและรูปภาพโป๊  แสดงถึงการมีพฤติกรรมทางเพศ   

 (ค่า Eigenvalues = 5.332 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 2.03%) 
กลุ่มที่ 5    

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นสิ่งที่สามารถทําได้อย่างอิสระ ถ้ายังสามารถป้องกันการต้ังครรภ์ได้ 
 (ค่า Eigenvalues = 5.000 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 1.90%) 

กลุ่มที่ 6    
ผู้หญิงควรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจากแต่งงานแล้ว 
 (ค่า Eigenvalues = 3.401 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 1.29%) 

กลุ่มที่ 7   
ผู้หญิงไทยควรยึดคําสอนเรื่องการรักนวลสงวนตัว 
 (ค่า Eigenvalues = 3.189 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 1.21%) 

กลุ่มที่ 8    
กลุ่มเพ่ือนชอบเข้าสถานบันเทิง เช่น ดิสโก้เธค คาราโอเกะ ผับ งานปาร์ต้ี  ชอบด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืม

ที่ทําให้มึนเมา 
 (ค่า Eigenvalues = 2.682 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมู 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิด

เพศสัมพันธ์คือ สถานที่ และบรรยากาศเป็นใจให้มีเพศสัมพันธ์ 
2.สาเหตุที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์คือ 

การไม่มีการป้องกัน เวลามีเพศสัมพันธ์ 
3.บุคคลที่ควรรับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า บุคคลท่ี

ควรรับผิดชอบในเหตุการณ์ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรคือ คนรักหรือแฟนมากที่สุด  
4. แนวทางการแก้ไขเชิงพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขเชิง

พฤติกรรมในเรื่อง การทานยาคุมกําเนิดแบบถูกวิธี 
5. แนวทางการแก้ไขเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขเชิงนโยบายใน

เรื่อง ครอบครัวควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
นอกเหนือจากน้ี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรน้ัน ควรจะได้รับการแก้ไขด้วยการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่วัยรุ่นที่เข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุในวงกว้าง ชัดเจน ตรงไปตรงมาและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการ
ป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการป้องกันการต้ังครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตลอดจนค่านิยมที่ผิดๆ อาทิ การแสดงความรักด้วยการยินยอมไม่ป้องกันโดยการคุมกําเนิดหรือการใช้อุปกรณ์
และยาคุมกําเนิด การนิยมการหลั่งภายนอกแทนการใส่ถุงยาง หรือการคะนองจนไม่คาดว่าจะต้ังครรภ์โดยเช่ือ
ว่าไม่ทานยาคุมบ้างก็ไม่น่าจะเป็นอะไร เป็นต้น  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
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ทั้งน้ี เมื่อเกิดปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรแล้วจะนํามาซึ่งปัญหาตามมามากมายทั้งกับพ่อ แม่
วัยรุ่นเอง ที่ยังขาดวุฒิภาวะและความพร้อมในการมีครอบครัว อันจะนํามาซึ่งปัญหาสังคมอ่ืนๆ ได้ อาทิ ปัญหา
การทําแท้งเถื่อน ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาครอบครัว และอ่ืนๆ ซึ่งควรได้รับการป้องกันจากความร่วมมือและ
ประสานพลัง สร้างเครือข่ายทั้งจากหน่วยที่เล็กที่สุดทางสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว, สถาบันการศึกษา, 
สถาบันศาสนา และการวางนโยบายของภาครัฐ ทั้งสาธารณสุขและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบกับ
ภาคเอกชนที่มีความพยายามในการลดจํานวนการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่พอเพียง และสามารถลดอัตราการเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก การศึกษานี้จึงเป็น
ส่วนหน่ึงในการเริ่มต้นที่จะเปิดมุมมองบางมุมที่น่าสนใจ อาทิเช่น ปัญหาการหย่าร้าง หรือเลิกราของพ่อ แม่
วัยรุ่นหลังจากการตลอดบุตร อันมีปัจจัยที่สําคัญจากความเจ็บปวดหลังการคลอดบุตร หรือการขาดวุฒิภาวะ
ในการรักษาสถานภาพครอบครัว ตลอดจนการขาดความรอบคอบในการวางแผนครอบครัวและการมีบุตร รวม
ไปถึงทัศนคติและแนวคิดที่อาจมีผลต่อการขยายตัวของปัญหาสังคม เช่น การทําแท้งเถื่อน และอ่ืนๆ ได้อีก
ด้วย เพ่ือการดําเนินการศึกษาต่อเน่ืองของผู้เก่ียวข้องและหวังผลถึงการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืนสืบไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
คนึงชัย  วิริยะสุนทร. (2541) . การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้าน 7-Eleven ในเขตอําเภอ  
             เมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  สืบค้น 20 กรกฎาคม 2554, จากเว็บไซต์  
กัญญารัตน์  ค้าํจุน ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ และพัชราภา ล้วนโค (2549) ได้ศึกษาค้นคว้าประสบการณ์การต้ังครรภ์

ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น 
เรณู เจริญศร ี(2525, หน้า 41) ศึกษาความรู้สึกและความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง การคบหาสมาคมกับเพ่ือนต่าง

เพศสืบค้น 20 กรกฎาคม 2554, จากเว็บไซต์ 
พิมลมาศ แสงศักด์ิ (2545) แนวโน้มพฤติกรรมทางเพศ และแสดงความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สืบคน้ 20 กรกฎาคม 2554, จากเว็บไซต์:     
กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร ์(2547) ได้ศึกษาการปรึกษาปัญหาทางเพศของวัยรุ่นในเขตเมืองเชียงใหม่ 
จตุพล อภิวงค์งาม (2547) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุ่นสืบค้น 20 กรกฎาคม 2554, จากเว็บไซต์:     
จิราภรณ์ ตามประวัติ (2548) ได้ศึกษาการสร้างความตระหนักในเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
             สืบค้น 20 กรกฎาคม 2554, จากเว็บไซต์:     
สุภาชัย  สาระจรัส (2553) ศกึษาเรื่องการต้ังครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ 
เฉลิมศร ี อานกําปัง (2552)  ศกึษาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงในตําบลแห่งหน่ึง ของจังหวัดนครราชสีมา 
วิทิตา สุขทั่วญาติ (2551) ศึกษาเรื่องบทเรียนการสะท้อนคดิของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเน่ืองจากการ

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
อภิญญา ยุทธชาวิทย์ (2551) ศึกษาเรื่องประสบการณ์การต้ังครรภ์ระหว่างเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฐิติพร  อิงคถาวรวงศ์ (2550)  ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษา 
ปิยะอนันต์ และคณะ (2545) ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโดยให้นักเรียนในโรงเรียนสหกิจ 
พัชราลักษณ์ สวุรรณ (2549)  ได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
โสพิน  หมแูก้ว (2544)  ได้ศึกษาเรื่องการอยู่ก่อนแต่ง การอยู่ร่วมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
สุนารี  เลศิทํานองธรรม (2546)  ได้ศึกษาเหตุผล ความรู้สึกนึกคิด และเหตุผลทางสังคมวัฒนธรรมที่ทําให้
หญิงต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ตัดสินใจทําแท้ง 
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