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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน

ทางภาษีจากการดําเนินงานสหกิจศึกษาของผูประกอบการและความตองการของผูประกอบการตอการรับ
นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามจํานวน 65 
ราย จากผูประกอบการท่ีใหความรวมมือในการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณภาคสนามกับวิทยาลัยอินเตอรเท
คลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญตองการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาพรวมมีความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของผูประกอบการ และสิทธิ
ประโยชนทางภาษีจาการดําเนินงานสหกิจศึกษาอยูในระดับนอย  ซ่ึงความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางใน
เรื่องกระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความรูความเขาใจอยูในระดับนอยในเรื่องกระบวนการกอน
และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ ความรูความเขาใจในระดับนอยท่ีสุดในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีจาก
การดําเนินงานสหกิจศึกษา  
  คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ ความตองการ สหกิจศึกษา 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were about knowledge and understanding of Entrepreneurs 
related to the Principles of Cooperative Education in both tax benefits from hiring cooperative 
Education students and the needs of the entrepreneurs toward Lampang Intertech College 
Students. Data was collected from questionnaires. There were  65 entrepreneurs  who accepted  
Lampang Intertech College students. The results showed that entrepreneurs are most satisfied 
with Lampang Intertech College Students. They know and understand less in Principles and tax 
benefits from hiring cooperative education Students. They know and understand moderate the 
procedure of cooperative education They have less knowledge and understanding of pre-
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internship and post- internship of Cooperative Education Students and they have least 
knowledge and understanding of tax benefits from cooperative education. 

Keywords: knowledge Understand, Need, Cooperative Education 
 

บทนํา 
สหกิจศึกษา เปนระบบการจัดการศึกษาท่ีมีความรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

โดยเปนระบบการศึกษาท่ีมุงเนนการเรียนรูจากประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
รวมถึงการบูรณาการจัดการศึกษากับการทํางานเพ่ือชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูชีวิตการทํางานกอนสําเร็จ
การศึกษา และพัฒนาทักษะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพท่ีเปนความตองการของสถานประกอบการ รวมถึงเปนแนวทาง
สําคัญท่ีทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกตความรูทางทฤษฏีสูการปฏิบัติงานจริง (วิจิตร ศรีสะอาน, 
2552) ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของสหกิจศึกษาดังกลาวจึงได
จัดทําแผนการดําเนินงานสงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระหวางป พศ.2551- พศ.2555 กําหนด
แนวทางการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีเปาหมายในการ
เสริมสรางใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ รวมถึงจูงใจดานภาษี โดยรัฐบาล
กําหนดมาตรการจูงใจดานภาษีใหแกสถานประกอบการ โดยสามารถนําคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา มาหักลดหยอนภาษีไดในอัตรา 2 เทาของคาใชจาย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได
จัดทําคูมือขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี พรอมจัดพิมพเอกสารและจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพรใหแกสถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของเห็นความสําคัญในคุณประโยชนอยางแทจริงของสหกิจศึกษาและ
ตัดสินใจเขารวมโครงการดวยความรู และความเขาใจท่ีถูกตอง แตในภาพรวมของสถานการณในปจจุบันของการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาแมสรางความรู ความเขาใจแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของแตยังไมท่ัวถึง  ยังอยูในภาวะเสี่ยง
หรือหยุดอยูกับท่ี เนื่องจากอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ความไมเขาใจและความไมพรอมของสถานประกอบการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556) 

วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเปนสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีจัดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตรตั้งแตป
การศึกษา 2553 ซ่ึงนักศึกษาจะพรอมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดในปการศึกษา 2555 แตยังพบปญหาดานรับ
นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือกับ
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณภาคสนามนั้น สวนใหญรับนักศึกษาในรูปแบบการ
ฝกงาน ทําใหนักศึกษาเสียโอกาสตอการนําประสบการณการทํางานจริงมาประยุกตใชกับเนื้อหาวิชาในหองเรียน  
การพัฒนาศักยภาพและความพรอมการทํางานรวมถึงโอกาสท่ีไดรับการเสนองานกอนสําเร็จการศึกษา ซ่ึงแนวทาง
การสงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีเปาหมายเสริมสรางใหเกิด
ความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาแกทุกฝายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น ไดขยายผลไป
ยังสถานประกอบการท่ีใหความรวมมือรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณภาคสนามกับวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
แลวหรือไม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของผูประกอบการและความ
ตองการของผูประกอบการตอการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรลําปางเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือนําขอมูลมา
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจของสถานประกอบการ ซ่ึงจะจูงใจใหสถานประกอบการรับนักศึกษา
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เขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึนอันจะเปนประโยชนตอทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังสถานศึกษา นักศึกษาและ สถาน
ประกอบการ โดยจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของผูประกอบการ ท่ีใหความรวมมือรับนักศึกษา
เขาฝกประสบการณภาคสนามกับวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางรวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษีจากการดําเนินงานสห
กิจศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาความตองการของผูประกอบการตอการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ความรูความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําและเขาใจรายละเอียดของขอมูลตางๆท่ีบุคคลได
สะสมไว และถายทอดตอๆ กันมาตลอดจนสามารถท่ีจะสื่อความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรือแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องตางๆ หลังจากท่ีไดรับขาวสารเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ แลว (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 
81-83)  

การฝกงาน หมายถึง การท่ีนักศึกษาจะตองฝกงานโดยนําความรูท่ีเรียนในหองเรียนมาประยุกตใชกับ
สถานประกอบการ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง และนักศึกษาตองจัดทํารายงาน 
สรุปผลการฝกงานเม่ือสิ้นสุดการฝกงาน 
 สหกิจศึกษา หมายถึง  การศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของ
สถานประกอบการเพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพ้ืนฐานอยางมี
หลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงทํางานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาหหรือ 1 ภาค
การศึกษา รวมถึงการประเมินผลการทํางานจากอาจารยท่ีปรึกษารวมกับสถานประกอบการธุรกิจและนักศึกษา
ตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานเม่ือสิ้นสุดการทํางานจากสถานประกอบการ 

หลักการสหกิจศึกษาแบงตามกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ (วิจิตร ศรีสะอาน และ
คณะ, 2552: 36-39) ไดดังนี้  

กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (1) การกําหนดงานสหกิจศึกษา ควรกําหนดลักษณะงาน 
รายละเอียดของงาน และควรเปนผูกําหนดโครงงานใหนักศึกษาดวยตนเอง (2) กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาท่ี
เหมาะสมกับตําแหนง (3) การแจงความตองการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา พรอมรายละเอียดตําแหนงงาน
และจํานวนงานพรอมคุณสมบัตินักศึกษาไปยังสถานศึกษาลวงหนาอยางนอย3 เดือน (4) การคัดเลือก นักศึกษา
อาจคัดเลือกจากการสอบขอเขียนหรือการสัมภาษณก็ได (5) การแจงผลการคัดเลือกนักศึกษาใหสถานศึกษาทราบ 
(6) การประชุมรวมกันระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงานและนักศึกษา 
 กระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (1) การรับรายงานตัวนักศึกษาเพ่ือทราบชวงเวลา
ปฏิบัติงานและดูแลเก่ียวกับสวัสดิการและคาตอบแทนของนักศึกษา (2) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหทราบ
กฎระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสรางขององคกร และตองปฏิบัติตอนักศึกษาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวของ
สถานประกอบการนั้นๆ (3) การวางแผนการทํางานระหวางนักศึกษาและผูนิเทศงานในสัปดาหแรก เพ่ือกําหนด
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แผนการทํางานตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมท้ังสงแผนการทํางานกลับไปยังสถานศึกษา เพ่ือใหคณาจารย
นิเทศไดใชประโยชนในการใหคําปรึกษาตอนักศึกษาและการนิเทศงาน (4) การอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน พรอมท้ังจัดหาอุปกรณปองกัน ใหนักศึกษาตามความจําเปน (5) การติดตามความกาวหนา โดยให
นักศึกษาเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาหหรือทุก 2 สัปดาหใหผูนิเทศงานหรือคณาจารยนิเทศ จัด
ประชุมนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเชิญคณาจารยนิเทศเขารวมประชุม ณ สถาน
ประกอบการ (6) การจัดประชุมนําเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงาน เพ่ือ
รับฟงผลการปฏิบัติงานใหขอคิดเห็นตอโครงงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติ และนําผลมาปรับปรุงการรับนักศึกษาในโอกาส
ตอไป (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบประเมินผลท่ีสถานศึกษากําหนด เพ่ือท่ีสถานศึกษา
จะไดนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (1) การประเมินผลสหกิจศึกษาโดยเชิญผูท่ีเก่ียวของเขารวม
ประชุม และสงขอมูลใหสถานศึกษาเพ่ือประโยชนในการรับนักศึกษาในรุนตอไป (2) การเก็บรวบรวมผลงานของ
นักศึกษาแตละรุน (3) การประชุมรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาหรือแนวทางความรวมมืออ่ืนๆ   

สิทธิประโยชนทางภาษีจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552: 
38-44) สถานประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หักคาใชจายได 2 เทา ในกรณีดังตอไปนี้ 

กรณีท่ี 1 รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา สามารถใชสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบดวยพระราชกฤษฏีกาฯ ฉบับท่ี 437 ซ่ึงมีรายการคาใชจายท่ีไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได 2 เทาของท่ีจายจริง โดยไมจํากัดวงเงิน ดังนี้ (1) คาเบี้ยเลี้ยงท่ีจายใหนักศึกษาตามท่ีกําหนด
ไวในสัญญาแตไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของอัตราคาจางข้ันสูงสุด (2) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (3) คาสวัสดิการ (4) คาวัสดุ
อุปกรณเฉพาะท่ีใชในการฝกสหกิจศึกษา โดยตองระบุรายการ จํานวน และราคาของใหชัดเจน (5) คาวิทยากร
ภายนอกท่ีจางมาเฉพาะเพ่ือฝกอบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา  

กรณีท่ี 2 บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถาบันการศึกษา อุดมศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบับท่ี 420 
พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 476 พ.ศ. 2551 สามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีหักคาใชจายได 2 
เทา แตไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคการบริจาค
ดังตอไปนี้ (1) บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดทํา หรือจัดสรางอาคาร อาคารพรอมท่ีดิน หรือท่ีดิน (2) บริจาค
เปนคาใชจายสําหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา (3) 
บริจาคเปนคาใชจายสําหรับการจัดหาผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเปนทุนการศึกษา การประดิษฐ การพัฒนา 
การคนควา หรือการวิจัย สําหรับนักศึกษาของสถานศึกษา  
 มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความรูความเขาใจและความตองการความรวมมือดานสหกิจศึกษาของ
ผูประกอบการดานการทองเท่ียว ท่ีชูเกียรติ ศิริวงศ และพรพิมล วิกรัยพัฒน (2554) ไดสํารวจดวยแบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณสถานประกอบการจํานวน 24 แหง พบวา ผูประกอบการดานการทองเท่ียวสวนใหญเปน
เพศหญิงมีอายุ 32-40 ป มีรายไดโดยเฉลี่ย มากกวา 25,000 บาท สวนใหญมีตําแหนงงานอยูในกลุมโรงแรม การ
รับนักศึกษาอยูในชวงฤดูหนาว เลือกนักศึกษาจากความรูความสามารถ สถานประกอบการมีความเขาใจวาสหกิจ
ศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคน มีความตองการรวมมือในการพัฒนาทักษะดาน
ธุรกิจนําเท่ียว ความรูในงานรับจองมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ความรูในการจัดจําหนายตั๋ว ความรูในการเปน
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มัคคุเทศกตามลําดับ และฐิติมา อัสวพรหมธาดา ปยฉัตร จันทิวา และสุพิชชา ชีวพฤกษ (2552) ไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษา
สมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ กลุม
ตัวอยางคือ สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือกับภาควิชาในการรับนักศึกษาเขาไปฝกงาน และอีกสวนมาจาก
สถานประกอบการท่ีมีขอบขาย ตรงกับหลักสูตรของภาควิชาท่ีจะสามารถจัดนักศึกษาออกไปฝกงานรวมท้ังสิ้น 
100 แหง ผลการวิจัยพบวา สถานประกอบการสวนใหญยินดีรับนักศึกษาสหกิจ และจากการประเมินของผูตอบ
แบบสอบถาม มีความตองการนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะ ดานทัศนคติและพฤติกรรม โดยเนนมากท่ีสุดคือ ความ
ซ่ือสัตยสุจริต คาเฉลี่ยความตองการรวมอยูท่ีระดับมาก (4.42) รองลงมาคือ ดานทักษะ มีคาเฉลี่ยความตองการ
ระดับปานกลาง (3.55) และคุณลักษณะดานความรูของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยความตองการระดับปานกลาง (3.52) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูประกอบการท่ีใหความรวมมือรับนักศึกษาเขาไปฝกประสบการณ

ภาคสนามกับวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง แบงออกเปน รูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 6 รายและรูปแบบการฝกงาน 
จํานวน 103 ราย รวมท้ังสิ้น 109 ราย (จากขอมูลของงานสหกิจศึกษา ณ วันท่ี 8 ธันวาคม 2556) กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 65 ราย โดยแบงออกเปน ผูประกอบการท่ีรับนักศึกษาใน
รูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 6 ราย และในรูปแบบของการฝกงานจํานวน 59 รายจากการสุมตัวอยางตามสะดวก 
(Convenience Sampling) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 กําหนด
สัดสวนของประชากรเทากับ 0.10 ตามสูตรดังนี้ (ปวีณรัตน เลิศจีระจรัส, 2543: 57-58) 

n  =              p (1-p) 
                                      e2    +      p (1-p) 
                                                         z  2                      N 
 โดย n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N คือ ขนาดของกลุมประชากรเปาหมาย 

e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  
p คือ สัดสวนของประชากร 
z คือ ระดับความเชื่อม่ัน  
 

2. เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบง

ออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบ การ 
สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของผูประกอบการและสิทธิประโยชนทางภาษีจากการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา สวนท่ี 4 ความตองการของผูประกอบการตอการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรลําปางเขา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะ  
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 3. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ท่ีไดจากแบบสอบถาม มีข้ันตอน
ดังนี้ 

แบบสอบถามสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 4 วิเคราะหเพ่ือหาจํานวนรอยละ (Percentage) โดยการแจง
แจงความถ่ี (Frequency) จากแบบสอบถามในสวนท่ีเปนการ Check List เพ่ืออธิบายขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามและความตองการของผูประกอบการตอการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา  

แบบสอบถามสวนท่ี 3 วิเคราะหเ พ่ือหาจํานวนรอยละ (Percentage) โดยการแจงแจงความถ่ี 
(Frequency) เพ่ืออธิบายระดับความรูความเขาใจ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 94-96) และกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนในแตละขอ ดังนี้ ตอบถูก ใหคะแนนน้ําหนักเปน 1 ตอบผิด ใหคะแนนน้ําหนักเปน 0 ตอบไมแนใจ 
ใหคะแนนน้ําหนักเปน 0 และนําเอาคะแนนของขอคําถามท่ีตอบถูกหารดวยจํานวนขอคําถามท้ังหมดของผูตอบ
แบบสอบถามแตละราย โดยมีสูตรดังนี้  

 
รอยละของขอคําถามท่ีตอบถูก   =                   ขอคําถามท่ีตอบถูก                   x   100 

                                       จํานวนขอคําถามท้ังหมด 
 จากนั้น นําเอาคารอยละของขอคําถามท่ีตอบถูกของผูตอบแบบสอบถามแตละรายมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
รอยละโดยเอาผลรวมของคารอยละของขอคําถามท่ีตอบถูกของผูตอบแบบสอบถามทุกรายหารดวยจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังหมดและนําคาเฉลี่ยรอยละท่ีไดมาทําการเทียบหาระดับความรูความเขาใจ โดยเกณฑการแปลผลจะ
พิจารณาจากคาเฉลี่ยท่ีไดจากการวัดระดับความรู  ความเขาใจ จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 80.00 – 100.00 เปนคาระดับความรูความเขาใจมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน 70.00 – 79.99 เปนคาระดับความรูความเขาใจมาก 
 ระดับคะแนน 60.00 – 69.99 เปนคาระดับความรูความเขาใจปานกลาง 
 ระดับคะแนน 50.00 – 59.99 เปนคาระดับความรูความเขาใจนอย 
 ระดับคะแนน   0.00 – 49.99 เปนคาระดับความรูความเขาใจนอยท่ีสุด 

 แบบสอบถามสวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะเปนลักษณะคําถามปลายเปด 
   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ไดแบงการรายงานผลเปน 5 สวนดังนี้  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ศึกษาจากผูประกอบการท่ีใหความรวมมือกับวิทยาลัย
อินเตอรเทคลําปางรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณภาคสนามแบงออกเปน รูปแบบสหกิจศึกษา จํานวน 6 ราย
และรูปแบบการฝกงาน จํานวน 59 ราย รวมผูตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังหมด 65 ราย พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนผูมี
อํานาจในการตัดสินใจรับนักศึกษา 
 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการซ่ึงสวนใหญมีลักษณะจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เปนธุรกิจการ
บริการ มีสถานท่ีตั้งอยู ภาคเหนือตอนบน ระยะเวลาในการดําเนินงานของสถานประกอบการ 20 ปข้ึนไป ซ่ึงเปน
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สถานประกอบการขนาดเล็ก มีพนักงานไมเกิน 50 คน บุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสหกิจศึกษามากท่ีสุด
คือฝายบุคคล และเคยรับนักศึกษาเพ่ือฝกประสบการณในรูปแบบการฝกงาน สวนสถานประกอบการท่ีเคยรับ
นักศึกษาเพ่ือฝกประสบการณท้ังในรูปแบบการฝกงานและ สหกิจศึกษาเห็นวาการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับการฝกงานแลวพบวามีความแตกตางกัน 

สวนท่ี 3 ความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาของผูประกอบการและสิทธิประโยชนทางภาษีจากการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาพบวาในภาพรวมมีความรูความเขาใจในระดับนอย แตเม่ือพิจารณาแตละประเด็นพบวา  มี
ความรูความเขาใจอยูในระดับระดับปานกลางในเรื่องกระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความรูความ
เขาใจอยูในระดับนอยในเรื่องกระบวนการกอน และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความรูความเขาใจในระดับ
นอยท่ีสุดในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษี และเม่ือลงรายละเอียดรายขอพบวา 

 กระบวนการกอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาหามเรียกเก็บ
เงินหรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ จากนักศึกษา รองลงมามีความเขาใจวาสถานประกอบการควรกําหนด
คุณสมบัตินักศึกษา สาขาวิชาและทักษะพิเศษของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับตําแหนง   

กระบวนการระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจวาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและรายงานวิชาการ ตามแบบประเมินผลท่ีสถานศึกษากําหนด แลวสงผลการประเมินนั้น
กลับไปใหสถานศึกษา พรอมเสนอความคิดเห็นในดานความรู ความสามารถของนักศึกษาตอการปฏิบัติงาน และ
การประยุกตหรือการนําความรูจากหองเรียนไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะไดนําไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนตอไป รองลงมามีความเขาใจวา ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาทราบ
กฎระเบียบ วัฒนธรรมและโครงสรางขององคกร พรอมท้ังพานักศึกษาไปแนะนําและสงตัวตอผูนิเทศงานของสถาน
ประกอบการ ณ ฝายงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน และแจงใหผูนิเทศทราบวา ตองปฏิบัติตอนักศึกษาเสมือนเปน
พนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ  

กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในการเก็บรวบรวม
ขอมูลวาผลงานของนักศึกษาแตละรุนไดถูกนําไปใชประโยชน และใหผลตอบแทนตอสถานประกอบการ อยางไร 
ขอมูลนี้ไมจําเปนตองเปดเผย แตจะทําใหสถานประกอบการเห็นประโยชนจริงจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
รองลงมามีความเขาใจวา ตองออกหนังสือรับรองใหแกนักศึกษาท่ีสําเร็จโครงการ สหกิจศึกษาภายใน 15 วัน นับ
แตวันเสร็จสิ้นการวัดผลแลวแจงใหนายทะเบียนทราบ   

สําหรับสิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประกอบดวย       
พระราชกฤษฏีกาฯ ฉบับท่ี 437 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความรูความเขาใจในเรื่อง รายการคาใชจายท่ี
สถานประกอบการไดรับสิทธิประโยชน รองลงมาเรื่อง เม่ือดําเนินการยื่นเอกสารตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เรียบรอยแลว สถานประกอบการมีหนาท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด. 50) ตอกรมสรรพากรและสถาน
ประกอบการสามารถรับสิทธิประโยชนจากการนับจํานวนผูรับการฝกโดยนับจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนผูรับ
การฝกประเภทฝกเตรียมเขาทํางาน สิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาคเงินหรือทรัพยสินตามพระราช
กฤษฎีกาฯฉบับท่ี  420 พ.ศ. 2547  และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 476 พ.ศ. 2551 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องสถานประกอบการท่ีบริจาคเงินและทรัพยสินเพ่ือการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการ
ทางการศึกษาใหแกสถานศึกษาท่ีกรมสรรพากรกําหนดจะไดรับสิทธิประโยชนดวยการหักคาใชจายได 2 เทาของ
คาใชจายท่ีจายไปแตตองไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเพ่ือการ
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สาธารณประโยชนและเพ่ือการศึกษาหรือการกีฬา รองลงมาเรื่องการบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกถาบัน
อุดมศึกษาเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีจะตกแกนักศึกษาโดยตรงเทานั้น เชน ทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรือทุนการ
ประดิษฐท่ีดําเนินงาน โดยนักศึกษา 
 สวนท่ี 4 ความตองการของผูประกอบการตอการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาพบวาผูประกอบการสวนใหญตองการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา โดยสาขาท่ีตองการมากท่ีสุดคือสาขาการบัญชี ระยะเวลาท่ีสถานประกอบการเห็นวาเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือ 3 เดือน ซ่ึงความเหมาะสมของชั้นปท่ีจัดนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ ชั้นปท่ี 
4  จํานวนนักศึกษาท่ีสถานประกอบการยินดีรับเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 3 คน ดานเพศไมจําเปนตอการ
ตัดสินใจคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สวนดานท่ีพักมีความจําเปนตอการตัดสินใจคัดเลือกนักศึกษา
เขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะ พบวาปญหาดานสถานศึกษาคือ ไมมีการชี้แจงรายละเอียดในการรับ
นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหกับสถานประกอบการ สวนทางดานสถานประกอบการคือไมเขาใจหลักการ 
แนวคิดของสหกิจศึกษา ซ่ึงสถานประกอบการไดมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาโดยใหความรูกับสถานประกอบการ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและควรมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เนื้อหาการเรียนรูรวมกันกับสถาน
ประกอบการกอนสงนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวาในภาพรวมมีความรูความเขาใจในระดับนอย  สวนในรายละเอียดพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยูในระดับระดับปานกลางในเรื่องกระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ความรูความเขาใจอยูในระดับนอยในเรื่องกระบวนการกอน และกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ความรูความเขาใจในระดับนอยท่ีสุดในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 ประกอบดวยพระราชกฤษฏีกาฯ ฉบับท่ี 437 และเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีจากการบริจาค
เงินหรือทรัพยสินตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 420 พ.ศ. 2547  และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 476 พ.ศ. 
2551ซ่ึงแตกตางกับการศึกษาของชูเกียรติ ศิริวงศ และพรพิมล วิกรัยพัฒน (2554) ท่ีศึกษาเรื่องความรูความเขาใจ
และความตองการความรวมมือดานสหกิจศึกษาของผูประกอบการดานการทองเท่ียว ซ่ึงพบวาสถานประกอบการมี
ความเขาใจวาสหกิจศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคน มีความตองการรวมมือใน
การพัฒนาทักษะดานธุรกิจนําเท่ียวความรูในงานรับจองมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ความรูในการจัดจําหนายตั๋ว 
ความรูในการเปนมัคคุเทศกตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษายังขาดการชี้แจงรายละเอียดในการรับ
นักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใหกับสถานประกอบการ 

ผูประกอบการสวนใหญตองการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย
สาขาท่ีตองการมากท่ีสุดคือสาขาการบัญชี ระยะเวลาท่ีสถานประกอบการเห็นวาเหมาะสมในการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาคือ 3 เดือน ซ่ึงความเหมาะสมของชั้นปท่ีจัดนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ ชั้นปท่ี 4 จํานวน
นักศึกษาท่ีสถานประกอบการยินดีรับเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกวา 3 คน  ดานเพศไมจําเปนตอการตัดสินใจ
คัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสวนดานท่ีพักมีความจําเปนตอการตัดสินใจคัดเลือกนักศึกษาเขา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ฐิติมา อัสวพรหมธาดา ปยฉัตร จันทิวา 
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และสุพิชชา ชีวพฤกษ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พบวา สถานประกอบการมีความยินดีรับนักศึกษาเขาฝกงาน จํานวนนักศึกษาท่ี
ยินดีรับเขาฝกงานอยูระหวาง 1-3 คน ความจําเปนดานเพศตอการตัดสินใจคัดเลือกเขามาฝกงานนั้นเห็นวาไม
จําเปน สวนดานความจําเปนของท่ีพักในการตัดสินใจนั้นมีความจําเปน ซ่ึงจะเห็นไดวาเพศไมใชสิ่งจําเปนตอการ
ตัดสินใจคัดเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเทากับความจําเปนทางดานท่ีพัก 
 
สรุป 

ผูประกอบการสวนใหญตองการรับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปางเขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใน
ภาพรวมมีความรูความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาในระดับนอย ซ่ึงความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลางใน
เรื่องกระบวนการระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความรูความเขาใจอยูในระดับนอยในเรื่องกระบวนการกอน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ เรื่องกระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ ความรูความเขาใจในระดับ
นอยท่ีสุดในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีจากการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ปญหาสวนใหญดานสถานศึกษา คือ ไมมีการชี้แจงรายละเอียดในการรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ใหกับสถานประกอบการ สวนทางดานสถานประกอบการคือไมเขาใจหลักการ แนวคิดของสหกิจศึกษา ซ่ึง
สถานประกอบการไดมีขอเสนอแนะตอสถานศึกษาโดยใหความรูกับสถานประกอบการเก่ียวกับการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและควรมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เนื้อหาการเรียนรูรวมกันกับสถานประกอบการกอนสงนักศึกษา
เขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรใหความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา แกสถาน
ประกอบการใหชัดเจนอยางสมํ่าเสมอซ่ึงอาจจัดทําในรูปแบบการอบรม หรือในกรณีท่ีสถานประกอบการไมสะดวก
ในการเขารวมอบรม อาจจัดทําในรูปของสื่ออ่ืนๆ เชน แผนพับ คูมือสําหรับสถานประกอบการ 

2. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการทําขอตกลงความรวมมือการจัดสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการโดยอาจเริ่มจากสถานประกอบการท่ีเคยใหความรวมมือในการรับนักศึกษาเขาฝกงาน 
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การมองเห็น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ
กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ   
A COMPARISON OF STUDENT ACHIEVEMENT AND CREATIVITY IN SCIENCE 
LIGHTING AND VISIBILITY 4th GRADE STUDENTS WHO HAVE BEEN MANAGED 
ACCORDING TO THE SIX HATS WITH TRADITIONAL LEARNING MANAGEMENT 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
หมวกหกใบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ 4) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียน 
รวมท้ังสิ้น 48 คน โดยการสุมแบบกลุม(cluster random sampling) ซ่ึงใชโรงเรียนเปนหนวยการสุม และจับ
ฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หอง  และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวนหองละ 24 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ เรื่อง แสงและการมองเห็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางของการหาคาเฉลี่ยโดยใชคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทากับ ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติคาที (t-test independent sample)พบวา ความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ สูงกวาวิธีจัดการ
เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ โดยใชสถิติคา
ที (t-test dependent sample) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
4  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ สูงกวาวิธีจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการ
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จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบเทียบกับเกณฑรอยละ 70  โดยใชสถิติคาที (t–test for one sample) พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ ความคิดสรางสรรค 
 
ABSTRACT 

This research aims to: 1) construct an activity of lesson plans according to the six hats 
technique learning for 4th grade Students, 2) compare the scientific creativity of 4th grade 
students have been learning according to the six hats with a traditional learning method 3) 
compare the results, achievement of 4th grade students before and after learning according to 
the six hats 4) compare the achievement of 4th grade students after learning according to the six 
hats with an expectation of passing with 70 percent marks. The samples included 48 4th grade 
students of Wat Mahabud (Pitakthavornrakun) currently studying in semester 2, year 2014.  The 
two groups were divided using cluster random sampling method by the school units by each 
section consisting 24 students in each group. Each unit was randomly drawn in the experimental 
group and controled group. 24 people of the instruments used in this study was based learning 
activities according to the hats six of Lighting and Visibility. Achievement test, the test of 
creativity, scientific data were statistically analyzed using mean and standard deviation and 
testing the difference of the average of the values T – test method. 

The results showed that: 1) plan according to the six hats learning of 4th grade students 
in the classroom with equal efficiency E1/E2 is higher than the 80/80 2) the results of scientific 
creativity of 4th grade students have been learning activities according to the six hats with 
traditional learning. By using T – test method (t-test independent sample) found that scientific 
creativity of 4th grade students have been learning activities according to the six hats higher than 
traditional learning. Statistically at the significance level of .05. 3) the comparison achievement 
in science of 4th grade students before and after the learning activities according to the six hats. 
By using T – test (t-test dependent sample) found that the achievement of 4th grade students 
studying science have been learning activities according to the six hats higher than traditional 
learning. Statistically at the significance level of .05. 4) comparison of achievement in Science of 
4th grade students after learning according to the six hats compared with the expected 70 
percent marks. By using T – test (t-test for one sample) it was found that student achievement 
in science was higher than the 70 percent. Statistically at the significance level of .05. 
 Keywords: the six hats, creative thinking 
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บทนํา 
 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหัวใจสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ประเทศไทยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังท่ีแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศดานตางๆให
เขมแข็งโดยใชภูมิปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน เนนการนําความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยสินทางปญญา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะการรวมมือของภาครัฐและเอกชน เพ่ือเขาสูความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน (AEC) แตผลการ
จัดอันดับความสามารถในการแขงขันระดับประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2552 โดย
สถาบัน IMD (International institute for Management  Development) พบวา การจัดการเรียนการจัดการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนของประเทศไทย ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  (อันดับท่ี 32)  ทําใหภาพรวม
การศึกษาไทยอยูอันดับ 47 จากท้ังหมด 57 ประเทศตกจากป พ.ศ. 2551 4 อันดับ(สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552 : ช) และสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาการศึกษาไทยยังไมสามารถใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเตรียม
ความพรอมนักเรียนใหมีศักยภาพในการแข็งขันกับประชาคมโลกได  คือ  ผลการทดสอบระดับนานาชาติ  ไดแก  
PISA ในป 2006 และ 2009 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ประจําป 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 37.40 ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ(องคกรมหาชน), 2556) แมแตการพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ  พบวาประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทุนมนุษยในอันดับท่ี  81 จากท้ังหมด 134 ประเทศ ซ่ึงเปน
ลําดับท่ีต่ํากวาอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจซ่ึงไดอันดับท่ี  34  สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
พัฒนานอยกวาประเทศอ่ืน ดังนั้น หากประเทศไทยไมปฏิรูปการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางจริงจัง  
จะสงผลใหความสามารถของประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆในโลกลดต่ําลงไปอีก(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557: 23)   
 การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากเนนท่ีการเรียนรูเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรแลว ยังมุงเนนการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน ดังท่ี ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545: 12-
13) ไดกลาวถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สรุปไดดังนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผลผลิต
จากการคิด จึงจําเปนท่ีประเทศตองมุงพัฒนาคุณภาพในการคิดดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค ดังปรากฏในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในเรื่องแนวการจัดการเรียนรู ท่ีมุงพัฒนาใหนักเรียนมี
ความสามารถดานคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ ความคิดสรางสรรคยังเปนความคิด
ประเภทหนึ่งในมาตรฐานดานคุณภาพของนักเรียน ในมาตราท่ี 4 ท่ีระบุวา นักเรียนตองมีความคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  โดยมีตัวบงชี้ คือ นักเรียน
สามารถมีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายได (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553: 5) ซ่ึงในปจจุบันสถาบันสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึง
เปนหนวยงานโดยตรงท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สําหรับเยาวชนไทยท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความคิด
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สรางสรรคทางวิทยาศาสตร เนื่องจากความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรชวยใหเยาวชนมีความรู ความสามารถ
ในการคิดคนสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  อีกท้ังชวยขยายขอบเขตของความรูทาง
วิทยาศาสตรใหกวางไกลและลึกซ้ึงมากข้ึน นอกจากนี้ ยังสงผลใหเยาวชนสามารถนํากระบวนการทางความคิด
สรางสรรคไปใชในการแกปญหาในการดํารงชีวิตได (สถาบันสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546: 216)   
 การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยการฝกคิดแบบหมวกหกใบ ซ่ึงเปนแนวคิดของ เดอ โบโน  (De Bono, 
1985) เปนวิธีการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชสีหมวกเปนสัญลักษณแทนการคิดท่ีแตกตางกัน  ไดแก  หมวกสี
ขาวคิดวิเคราะหขอมูลอยางเปนกลาง ไมใชอารมณ หมวกสีแดงใหคิดจากความรูสึก ลางสังหรณ หรือสัญชาติญาณ  
หมวกสีดําใหความคิดถึงผลในทางลบ ตัดสินใจดวยความรอบคอบ หมวกสีเหลืองใหคิดถึงผลในทางบวก คิดถึง
ความเปนไปไดและประโยชนท่ีไดรับ หมวกสีเขียวใหความคิดริเริ่ม คิดสิ่งท่ีแปลกใหม และหมวกสีฟาเปนผูควบคุม
การคิดของแตละคนใหตรงกับหมวกท่ีสวมกระตุนใหคิดและสรุปความคิด การฝกคิดแบบหมวกหกใบ เปนวิธีการ
ฝกคิดโดยเนนความสนใจไปท่ีความคิดท่ีละดานตามความหมายของหมวกแตละสี  ทําใหสามารถคิดและพิจารณา
เรื่องแตละเรื่องไดถึง 6 ดาน โดยใหสมาชิกมีสวนรวมในการฝกกิจกรรม สมาชิกไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนแนวคิด  
ประสบการณ  มีการถายทอดความรู และใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้การฝกคิดแบบหมวกหกใบยัง
เปนการฝกใหนักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง  กลาแสดงออก 
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

จากงานวิจัยของ คลอเวอร (Clover, 1980, อางถึงในพวงพกา โกมุติกานนท, 2544: 3–16) ไดใช
กิจกรรมเพ่ือฝกความคิดสรางสรรคกับนักศึกษาระดับวิทยาลัย จํานวน 44 คน โดยการฝกฝนและใหการเสริมแรง  
มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมความคิดสรางสรรค 3 ดาน ความคิดคลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
และความคิดริเริ่ม (Originality) ท้ังในดานนําสิ่งของมาใชใหเกิดประโยชนและดานการแกปญหาในแบบฝกหัด ซ่ึง
พบวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนในแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซไดสูงข้ึนเปนอยางมาก  
และเม่ือมีการติดตามผลในระยะ 11 เดือนตอมาก็พบวา กลุมตัวอยางยังทําคะแนนไดสูงข้ึนเหมือนเดิม สําหรับ
งานวิจัยในประเทศไทยของพวงผกา โกมุติกานนทร (2544: 58-60) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการระดมพลัง
สมองและเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนชุม
ทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการระดมพลังสมองกับนักเรียนท่ี
ไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนและนักเรียนท่ีไดรับการระดมพลังสมองกับ
นักเรียนท่ีไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการระดม
พลังสมอง และสอดคลองกับออมฤดี แชมอุบล (2553: 117) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบสวนท่ี
เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถาม
หมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิด
หกใบผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 15 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร อันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในประเทศควรเริ่มตนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา  
สําหรับโรงเรียนวัดมหาบุศย(พิทักษถาวรคุณ)ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีใชในการทําการวิจัยมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในป 2556 ไดคะแนนเฉลี่ย 
37.59 แมจะไดคะแนนเฉลี่ยสูงพอกับระดับประเทศ แตยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูอีกมาก (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน, 2556) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  เพ่ือวัดความกาวหนาการเรียนรูของนักเรียนและวัด
ความคิดสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาว นักเรียนจะสามารถนําแนวทางเหลานี้ไปใชใน
การผลิตผลงานดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรรวมท้ังประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหมวกหกใบ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมหมวกหกใบ 

4.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมหมวกหกใบกับเกณฑรอยละ 70   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติโดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  
2557 ของกลุมอโยธยารัตนโกสินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยโรงเรียนสายน้ําทิพย โรงเรียนทุงมหาเมฆ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนอนุบาล
พิบูลเวศม โรงเรียนวัดดาน โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ โรงเรียนบานหนองบอน(นัยนานนท
อนุสรณ) โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) โรงเรียนวัดอุทัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมป โรงเรียนบางบัว  โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 75 รวม  13 โรงเรียน ซ่ึงจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
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2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุ ม ตั ว อย า ง ท่ี ใช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้  เ ป นนั ก เ รี ยนชั้ นประถม ศึกษาป ท่ี  4 ภาค เ รี ยน  

ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษถาวรคุณ) 2 หองเรียน จํานวน 48 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (cluster random sampling) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุม และจับฉลากเปนกลุมทดลอง 1 หอง 
และกลุมควบคุม 1 หอง โดยกลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/2 จํานวน 24 คน ใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ กลุมทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 จํานวน 24 คน ใชวิธีการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดหมวกหกใบ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ตามแนวคิดหมวกหกใบ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 15 แผน จัดการเรียนรูสัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม  
15  ชั่วโมง  
 2. แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยเปนแบบอัตนัย 7 กิจกรรม จํานวน 7 ขอ   
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 
ขอ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมท้ังสองกลุม
ดวยตนเอง มีลําดับข้ันตอนตอไปนี้ 

1. เสนอหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยทดลอง 

2. จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบและจัดการเรียนรูแบบปกติเปนระยะเวลา 15 วัน โดยจัดการ
เรียนรูแตละแบบอยางละ 1 ชั่วโมง รวม 2 ชั่วโมงตอวัน    

3. เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

1.1 ดานความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
เก็บขอมูลโดยใชแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังจากการจัดการเรียน

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบและการจัดการเรียนรูแบบปกติโดยใชเวลาในการทดสอบรวม 30 นาที 
1.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกับกลุมทดลอง เฉพาะหลังจาก
จัดการเรียนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ และการจัดการเรียนรูแบบปกติ เสร็จสิ้นแลว เปนเวลา 30 
นาที 
 4.  ตรวจคะแนนจากการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเรื่องแสงและการมองเห็น แลวบันทึกคะแนน
เปนคะแนนการทดสอบหลังเรียน และนําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน และ
ผลคะแนนจากแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร มาวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชสูตร E1/E2 

2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของผูเรียน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหก
ใบ กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติคาที (t-test independent sample) 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยตามแนวคิดหมวกหกใบ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample) 

4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ หลังเรียน
เทียบกับเกณฑ โดยใชสถิติคาที (t–test for one sample) 
 
ผลการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทากับ  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 

2. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติคาที (t-test independent 
sample) พบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดหมวกหกใบ สูงกวาวิธีจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ โดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample) พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ 
สูงกวาวิธีจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติคาที (t–test for one sample) พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ สามารถ
นําไปสูการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบ  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทากับ ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ท้ังนี้
เนื่องจากการสรางแผนการจัดการเรียนรูนี้ ไดผานการสรางอยางเปนระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม คือ การศึกษาเอกสาร
หลักสูตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และเวลาเรียนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาบุศย (พิทักษ
ถาวรคุณ) ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี หลักการตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนและเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการ
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เรียนรู คือ หนวยการเรียนรูเรื่อง แสงและการมองเห็น รวม 15 แผน แผนการเรียนรูทุกแผนผานกระบวนการ
ตรวจสอบแกไข ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ นําไปทดลองกับนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีไมไดใชจริง และภาคสนาม ตามลําดับ ไดมีการใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีความสอดคลอง
เหมาะสม เชน รูปภาพ ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัดคําถามกระตุนความคิดตามแนวคิดหมวกหกใบ การ
ปฏิบัติการทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง สามารถเขาใจเรื่องท่ีเรียนไดเปน
อยางดี เพราะนักเรียนไดใชกระบวนการคิด การทํางานรวมกันเปนกลุม การแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในกลุมและ
เพ่ือนตางกลุม นักเรียนไดมีการเคลื่อนไหวรางกายขณะปฏิบัติกิจกรรม เกิดความอยากรูอยากเห็น มีการคาดเดา
ผลท่ีจะเกิด และไดรับความสนุกสนาน และสามารถสรุปและสรางองคความรูไดเอง และนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิลวรรณ เจตวรัญู (2549: 40) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูปกติ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ และนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

2.  การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติคาที (t-test independent 
sample)พบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดหมวกหกใบ สูงกวาวิธีจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตาม
ผลการวิจัยขอท่ี 2  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะเปดโอกาสทางความคิดใหกับนักเรียน ใหเวลา
นักเรียนไดคิดวิเคราะหจากการตอบคําถาม ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใชสื่อตางๆกระตุนความคิดสรางสรรค  สราง
บรรยากาศท่ีเปนกันเองในหองเรียน ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีกระตือรือรนในการเรียนรู สนุกกับการทํา
กิจกรรมการต้ังคําถามและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเปนซ่ึงกันและกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของพวงผกา  โกมุติกานนท  (2544: 58-60)  ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลของการระดมพลังสมองและเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  และพบวา  นักเรียนท่ีไดรับการ
ระดมพลังสมองกับนักเรียนท่ีไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนและนักเรียนท่ีไดรับ
การระดมพลังสมองกับนักเรียนท่ีไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนแตกตางกัน  
โดยนักเรียนท่ีไดรับเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการระดมพลังสมอง  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวก
หกใบโดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample)พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยกิจกรรมหมวก
หกใบ) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามผลการวิจัยขอท่ี 3 แสดงวา 
นักเรียนท่ีไดเรียนรูผานแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ท้ังมี
การตั้งคําถามกระบวนการคิดตามท่ีครูไดจัดเตรียมมา จากคําถามทาทายคาดเดาคําตอบลวงหนา การลงมือปฏิบัติ
ตามกระบวนการกลุมตางๆ ทําใหไดใชทักษะการคิดไดอยางเต็มท่ีในการสรางความเขาใจ และการเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิมเกิดความสนุกสนานในการเรียน และการแสวงหาคําตอบจนสามารถสรางองคความรูไดเอง 
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รวมท้ังนักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือชวยกันเสนอขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล และสรุปความรู 
เพ่ือใหไดคําตอบท่ีชัดเจนครบถวนสมบูรณ นักเรียนไดนําเสนอผลงานซ่ึงถือวาเปนการตรวจทานคําตอบจากการ
แลกเปลี่ยนความรูจากเพ่ือนตางกลุม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีมีแนวคิดท่ีแตกตางหรือเปนการเติมเต็ม
ขอมูล/คําตอบใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด จนกระท่ังสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
หรือถายทอดใหแกผูอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกับการสรุปประโยชนของแนวคิดหมวกความคิดหกใบของเดอ โบโน (De 
Bono, 1985: 11) ไววาแนวคิดหมวกหกใบสามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย กระตุนความสนใจไดดี การใชหมวก
จริงหรือภาพหมวกและสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก ซ่ึงใชเวลาคิดไดรวดเร็ว ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิด
สรางสรรคอยางแทจริง กิจกรรมหมวกหกใบสามารถแสดงถึงความรูสึกสัญชาตญาณ โดยไมเกรงใจวา จะไม
เหมาะสม แตอยางใดในท่ีประชุมไดอยางเปดเผย แนวคิดหมวกหกใบสามารถคิดแบบใดแบบหนึ่งไดอยางเต็มท่ี  
โดยไมสับสนกับความคิดหมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน สามารถเปลี่ยนแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมา โดยไม
ลวงเกินใครดวยการเปลี่ยนสีหมวก ผูระดมความคิดทุกคนสามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนท่ีจะคิดแต
เพียงสีเดียว ดานเดียวตามปกติ แนวคิดหมวกหกใบเปนการแยกทิฐิออกไป และปลอยความคิดใหมีอิสรภาพท่ีจะ
คิดไดอยางเต็มท่ี แนวคิดหมวกหกใบสามารถจัดลําดับความคิดใหเหมาะสมท่ีสุดกับหัวขอ แนวคิดหมวกหกใบ
ปองกันมิใหเกิดการโตเถียงกันไปมาในท่ีประชุมเพ่ือฝายตางๆจะไดสามารถรวมกันคิดอยางสรางสรรค และผลการ
ประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาณีย จิรธรภักดี (2554: 95) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยากอนเรียนสูงกวาหลัง
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดหมวกหกใบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติคาที (t–test for one sample) พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามผลการวิจัยขอท่ี 4 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ 81.45 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีลักษณะเปดโอกาสทางความคิดใหกับนักเรียน ใหเวลานักเรียนไดคิดวิเคราะหจากการตอบ
คําถาม ไดลงมือปฏิบัติจริง มีการใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนกระตุนความคิดสรางสรรค บรรยากาศใน
หองเรียนเปนกันเอง ซ่ึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีกระตือรือรนในการเรียนรู สนุกกับการทํากิจกรรมและให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเปนซ่ึงกันและกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ออมฤดี แชมอุบล (2553: 117) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบสวนท่ี
เนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา  
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถาม
หมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความสามารถใน
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การคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิด
หกใบผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ

การสอนภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ภาคหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือประเมินสมรรถภาพการสอนและการจัดทําแผนการเรียนรูของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศท่ีไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
จากอาจารยนิเทศ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารยนิเทศการสอนภาษาภาษาจีน ท่ีมีตอการพัฒนา
สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศการสอนภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ภาคหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการ 

                                                           

¹²³ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
4อาจารย ดร. ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
5ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
6อาจารย ดร. ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

  
E 23 

วิจัยและพัฒนา กลุมตัวอยางเปนอาจารยนิเทศ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 คน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 35 คน และผลการวิจัยพบวา   

1. สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ หลังจากไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน โดยภาพรวมพบวา อาจารยนิเทศมี
สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ดานความรูความเขาใจและความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
อยูในระดับสูงมาก 2. สมรรถภาพการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู หลังจากไดรับการดูแลให
คําปรึกษาแนะนําจากอาจารยนิเทศท่ีไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา พบวานักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มีความสามารถในการสอนอยูในระดับสูงมาก การประเมินแผนการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงประเมินโดยอาจารยนิเทศและผูวิจัยภาพรวม พบวา นักศึกษามี
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูง 3. ความพึงพอใจของอาจารยนิเทศการสอน
ภาษาภาษาจีน ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศการสอน
ภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ภาคหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาอาจารยนิเทศมีความพึงพอใจตอรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเอสพีซีเจพี ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

 
ABSTRACT 

This paper aimed 1) to develop consulting competences of Chinese language university 
supervisors from Department of teaching Chinese as a foreigner language, Curriculum and 
instruction, Faculty of Education, Silpakorn University, 2) to promote teaching capabilities and 
lesson planning of student teachers in Department of teaching Chinese as a foreigner language 
who received suggestions from the university supervisors, 3) to study the university supervisor’s 
attitudes toward consulting competence development of Chinese language university supervisor 
model. This study was conducted as research and development research design. The 4 
university supervisors in Department of teaching Chinese language as foreign language were 
participants and the purposive sample were 35 student teachers in Department of teaching 
Chinese as a foreign language. The results of the study were : 
 1) The consulting competences, after using consulting model, overall results found 
that the universitysupervisors had consulting competences on consulting comprehension and 
abilities which were high level. When doing individual consider, the results revealed that the 
university supervisors had consulting knowledge in medium level before introducing SPCJP 
consulting model, The significant results of  consulting competences was very high level after 
giving knowledge about SPCJP consulting model, which meant that the university supervisors 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

  
E 24 

had consulting knowledge in very high level. 2) The teaching abilities of student teachers after 
consulting, the results found that student teachers had teaching abilities in very high level. They 
were also evaluated the lesson plans by university supervisors including the researcher, which 
the results revealed the high level of the lesson planning writing. 3) The attitudes of the 
university supervisors toward the consulting competence development of Chinese language 
university supervisor model found that the university supervisors satisfied the SPCJP consulting 
model in overall. When considering in detailed, the objectives of the project, the satisfication 
on SPCJP consulting model and beneficial results was the highest level respectively. They were 
followed by the model and processes of consulting model, which was high level. 

Keywords: Competency Development, Mentoring, Pre-Service Teaching Chinese As  A 
Foreign Language Teachers 
 
บทนํา 

สถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาอาชีพ อุดมศึกษาเปนท้ังการเตรียมคนและ
การผลิตคนเขาสูอาชีพ ดังนั้นอุดมศึกษาไทยในชวงป 2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด เพ่ือเปน
แหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ สําหรับวิสัยทัศนเม่ือสิ้นสุด
แผน คือ ป พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสู
คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” จากแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการระยะ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) 
หมวด 3 การเพ่ิมมาตรฐานและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ อีกท้ังกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15ป (พ.ศ.2551-2565) ท่ีระบุเปาหมายไวประการหนึ่งวา พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกแหงยุคโลกาภิวัฒน แผนท้ังสองนี้เปนท่ีมาของ
ยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ปจจุบันการจัดการศึกษาครูมีบทบาทและความสําคัญตลอดจนมี
อิทธิพลตอคนในชาติในฐานะเปนผูใหการศึกษาของชาติครูถือเปนผูกําหนดอนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามท่ีได
ครูเปนคนมีความรูเปนคนเกงเปนคนเสียสละตั้งใจทํางานเพ่ือประโยชนของนักเรียนชาตินั้นจะไดพลเมืองท่ีเกงและ
ฉลาดมีศักยภาพและสามารถท่ีจะแขงขันกับทุกประเทศในโลกได (รุงแกวแดง, 2541:134) นอกจากนี้ ครูถือวาเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติถึงแมวาโรงเรียนจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ตามครูก็ยังมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนการสอน ความสามรถของครูเปนตัวแปรสําคัญท่ีจํานําไปทํานาย
และคาดหมายคุณภาพของนักเรียนไดโดยตรง อาชีพครูซ่ึงถือวาเปนวิชาชีพชั้นสูง (Professional) (รุงแกวแดง
(2541:135), ศศิธารา พิชัยชาญณรงค (ออนไลน) จึงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและตลอดเวลา ดังนั้นผูท่ี
จะประกอบอาชีพครูจะตองเปนบุคคลท่ีอุทิศกําลังกายและกําลังใจอยางสูงเพ่ือใหอาชีพครูเปนอาชีพท่ีควรคาแก
การยกยองนับถือและไดรับความไววางใจจากบุคคลท่ัวไปในสังคม        

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสาขา
หนึ่งท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือเปนครูสอนภาษาจีน เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ โดยไดดําเนินการรับนักศึกษามา
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ตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 6 ป และในปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาจํานวน 54 คนได
ฝกประสบการณสอนภาษาจีนจบไปเปนรุนแรก ทางสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศจะสง
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไปฝกประสบการณวิชาชีพตามโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ตองออกฝกประสบการณวิชาชีพครูท้ังหมด 67 คน 
เนื่องจากสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศเปนสาขาใหมของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารยประจําหลักสูตรไมมีประสบการณการนิเทศนักศึกษา จากการสนทนากลุมอาจารยนิเทศ
สาขาการสอนภาษาจีน พบวา อาจารยบางคนยังไมมีประสบการณการนิเทศหรือมีประสบการณการนิเทศไมถึง1ป 
และอาจารยทุกคนมีความตองการความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคท่ีจําเปนในการนิเทศการสอน
และการตรวจแผนการสอน จากการประเมินและขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ีมีตออาจารยผูทําหนาท่ีนิเทศสาขา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ สามารถสะทอนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ีมีตอ
อาจารยผูทําหนาท่ีนิเทศไดอยางชัดเจน เชน การใหคําแนะนําเรื่องแผนการสอนท่ีอาจารยอาจจะยังเขาใจไม
ตรงกันทําใหนักศึกษาเกิดความสับสนในการจัดทําแผน กอนการสังเกตการสอนอาจารยนิเทศยังไมคอยชัดเจนใน
รายละเอียดเก่ียวกับการนิเทศนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของอาจารยแกนักศึกษา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไปนั้นก็
ยังไมชัดเจนและท่ีสําคัญคือเรื่องผิดนัดหรือการเลื่อนนัดในการไปนิเทศนักศึกษาจึงทําใหนักศึกษาผูรับการนิเทศนั้น
ตองเตรียมตัวในการรับการนิเทศใหมอยูหลายครั้งเปนตน จากการศึกษาติดตามผลการดําเนินการนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พบวาเปาหมายของการนิเทศมุงเนนท่ีการนิเทศนักศึกษา
เปนหลัก อาจารยนิเทศจะเปนผูควบคุมดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษาในดานการสอน วิจัยในชั้นเรียน การ
จัดทําแผนการสอน การจัดทําโครงการ และประเด็นในการนิเทศดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษายังไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และยังขาดมาตรฐานและความเขาใจท่ีไมตรงกัน อันเนื่องมาจาก อาจารยประจําและอาจารย
พิเศษท่ีเชิญมาทําหนาท่ีอาจารยนิเทศนั้นท้ังหมดเปนอาจารยบรรจุใหม และไมไดสําเร็จการศึกษาในสายวิชา
ศึกษาศาสตร/ครุศาสตรโดยตรง และพบวาอาจารยนิเทศยังไมเขาใจระบบการนิเทศเทาท่ีควร  

จากการศึกษาขอมูลในเบื้องตนเ ก่ียวกับการนิ เทศการสอนในสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผานมา เปรียบเทียบกับความคาดหวังจากการสัมภาษณอาจารยผูนิเทศ
และนักศึกษาฝกประสบการณสอนในสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร (วันท่ี 13 สิงหาคม 2557) แสดงในตารางท่ี1 
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ตารางท่ี1: การเปรียบเทียบการนิเทศการสอนในปจจุบันกับการนิเทศการสอนควบคูกับรูปแบบการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

ประเด็น การนิเทศการสอนในปจจุบัน การนิเทศการสอนท่ีคาดหวัง 
การตรวจแผนการสอน อาจารยนิเทศใหคําแนะนําเรื่องแผนการ

สอนไปคนละทิศทาง   
ยึดมาตรฐาน รายละเอียดของการจัดทํา
แผนการสอน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ประเด็นการนิเทศ มุงเนนท่ีกระบวนการสอน ศาสตรการ
สอน 

มุงเนนท่ีกระบวนการสอน ศาสตรการ
สอนควบคูกับการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกัน 

จุดมุงหมายการนิเทศ พัฒนาการของนักศึกษาและนิเทศให
ครบตามจํานวนครั้ง 

พิจารณาจากพัฒนาการสอนของนักศึกษา
ควบคูกับแผนการสอน 

เครื่องมือท่ีใช ในการ
นิเทศ 

เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศการสอนกับ
การตรวจแผนเปนเครื่องมือฉบับเดียวกัน   

เครื่องมือในการนิเทศท่ีเหมาะสมสําหรับ
การดูแลติดตามและการจัดทําแผนการ
สอนของนักศึกษา และมีการใชเครื่องมือ
ใหเหมาะสม 

ลักษณะการดําเนินการ
นิเทศ 

มี การดํ า เนิ นการ3ส วน  ท่ี เป นกา ร
ดําเนินการรวมกับนักศึกษาคือ 
1.ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ก อ น อ อ ก ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ 
2.ฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ร ะ ห ว า ง ฝ ก
ประสบการณ 

มีการวางระบบการดูแลท่ี เปนระบบ
ชั ด เ จ น  มี แ บ บ แ ผ น  โ ด ย เ พ่ิ ม ก า ร
ดําเนินการของอาจารยนิเทศ ดังนี้  
1.อาจารยประชุมกอนการสังเกตการสอน 
2.อาจารยสังเกตการณสอน 
- อาจารย และนัก ศึกษาประชุมกอน
สังเกตการณสอน 10-15 นาที 
- อาจารย และนัก ศึกษาสรุปผลหลั ง
สังเกตการณสอน 10-15 นาที 
- ประชุมสัมมนาระหวางฝกประสบการณ 
3. อาจารยประชุมหลังการสังเกตการสอน 
 

 
จากการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี1 พบวา สิ่งท่ีตองเติมเต็มในระบบการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหมีลักษณะของการเปนครูท่ี
ไดมาตรฐานนั้น จําเปนตองมีการพัฒนาวิธีการดูแลใหคําปรึกษา แนะนํานักศึกษาฝกประสบการณวิชาวิชาชีพครู 
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ โดยมีประเด็นของการพัฒนา ดังนี้ 

1. วิธีการติดตามดูแล กรบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดูแลใหคําปรึกษาดานแผนการสอน 
2. การประเมินแผนการสอนควบคูไปกับการประเมินการสอนโดยออกแบบเครื่องมือท่ีตรงตาม

วัตถุประสงค 
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3. ระบบการนิเทศติดตามท่ีมีระเบียบแบบแผน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศการสอนภาษาจีน สาขาการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ภาคหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพ่ือประเมินสมรรถภาพการสอนและการจัดทําแผนการเรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

ในสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศท่ีไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยนิเทศ  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารยนิเทศการสอนภาษาภาษาจีน ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

การดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศการสอนภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 
ภาคหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ขอบเขตการดําเนินการ 

1. กลุมเปาหมาย 
1.1 ผูใหการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ไดแก นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการ

สอนกลุมหลักสูตรและการนิเทศชั้นปท่ี 2 จํานวน 3 คน ไดแก   
         1. นางสมาพร มณีออน            2. นางศศิณัฎฐ สรรคบุรานุรักษ  
         3. นายอติยศ สรรคบุรานุรักษ 
      อาจารยผูมีประสบการณการนิเทศ เปนระยะเวลา 30 ป และมีความรูดานภาษาจีน จํานวน 1 คน

ไดแก นางบุญมา เขียววิชัย ทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดของ
โครงการ 

1.2 อาจารยผูทําหนาท่ีนิเทศ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 4 คน ไดแก 
  1. อาจารยวนิดา เจริญชนม  2. อาจารยเก็จวิรัลย ตั้งสิริวัสส 
  3. อาจารยณัฐนันท เจียรประดิษฐ  4. อาจารยสุภาวินี ตั้งพิทักษ 

1.3 นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่ีไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากอาจารย
ผูทําหนาท่ีนิเทศ รวม 35 คน ท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 
 
ระยะเวลาในการวิจัย 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558                   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการสอนของ  
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชกระบวนการวิจัยแบบ
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ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบการวิจัยแบบหนี่งกลุม มีการทดสอบกอนและหลังการรับการให
ความรู การทดลองเปนแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (Campbell and Stanley, 1963: 7) 
รวมท้ังผสมผสานกับรูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Designs) แผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลา
กลุมเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) (องอาจ นัยพัฒน.2554: 126-128) มี
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีและความเปนไปไดในการนําวิธีการมาใช จากผลการดูแลใหคําปรึกษา 
แนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กลุมผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนา
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 8 ฉบับ ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
คน จากนั้นไดนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวยอาจารยนิเทศ จํานวน 4 คน 
นักศึกษาฝกประสบการณสอน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
จํานวน 35 คน ท่ีอาจารยนิเทศท้ัง 4 คนเปนผูนิเทศการสอน และเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมกับ
อาจารยสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ จํานวน4คน เพ่ือมาสนับสนุนขอมูลการวิจัย ดวยวิธีการ
สังเกต สัมภาษณ การบันทึกการสอนแบบพรรณนาความ (Journal Writing) การประเมินสมรรถนะการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา การประเมินตนเอง การสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางครบตามองคประกอบและ
กระบวนการของการวิจัย กลุมผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ตาราง แผนภาพพัฒนาและการพรรณนาความ เพ่ือใหบรรลุผลใน
การพัฒนารูปแบบวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการสอน ของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร กลุมผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
4 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R1)การศึกษาในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของ
การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาการสอนภาษาจีนฯ การดําเนินการ
ประกอบดวย 1) การศึกษาแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของ ไดแก การศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยและบทความตางๆ 2) 
ศึกษาสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็นสภาพปจจุบัน
และความคาดหวังของการผลิตครูสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 3) สังเคราะหแนวคิดตางๆ 
เพ่ือระบุเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงค เปนการวิเคราะหประเด็นท่ีตองนํามาดําเนินการแกไขดวยการ
วิเคราะหชองวางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเปนจริง และระบุเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงคท่ีชัดเจน   

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาวิธีการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา Development (D1) เปนข้ันตอนท่ีนํา
ผลการศึกษาจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนาวิธีการ และกําหนดองคประกอบของ
วิธีการการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารางรูปแบบวิธีการการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือ
การสงเสริมสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตรวจสอบ
รางรูปแบบตนแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา และแกไขปรับปรุงรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ใหมี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริง 

ข้ันตอนท่ี 3 การนําไปใช (Implementation= Research : R2) เปนการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน 
พรอมท้ังเก็บรวบรวมขอมูลเปนการนํารูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีสรางข้ึนในข้ันตอนท่ี 2 ไปทดลองใช 
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โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ี
พัฒนาข้ึนโดย 1) ประเมินสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศกอนและหลังเขารวมโครงการ
การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 2) ประเมินสมรรถนะการสอนและการออกแบบแผนการจัดประสบการณ ของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 3) สอบถามความพึงพอใจของอาจารยนิเทศท่ีมีตอ
รูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําท่ีพัฒนาข้ึน  

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลปรับปรุงรูปแบบวิธีการและเผยแพร(Evaluation = Development:D2) เปน
การนําผลการประเมินจากวิธีการการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเอสพีซีเจพี ในข้ันตอนท่ี 3 ท้ังท่ีเปนผลท่ีไดจากการ
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีการ ไดแก สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ สมรรถภาพการ
สอนและการออกแบบแผนการจัดประสบการณสอน ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ความพึงพอใจของ
อาจารยนิเทศท่ีมีตอรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน รวมท้ังผลการวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอความเหมาะสมของรูปแบบ
วิธีการการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา มาทบทวนและปรับปรุงแกไขรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเอสพีซีเจพี 
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และพรอมท่ีจะนําไปใชตอไป 

 
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบทดสอบ แบบประเมิน แบบวิเคราะห แบบสังเกต 
แบบสอบถามและประเด็นสนทนากลุม จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้ 
 
ขั้นการดําเนินการ

วิจัย 
วัตถุประสงคของการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา 
วิเคราะหสภาพและ
ขอมูลพ้ืนฐานการ
ดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา  
Research(R1) 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาท่ีสงผลตอการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนการสอนและการเขียนแผนการจดัการ
เรียนการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
2. เพ่ือศึกษาความตองการจําเปนสําหรับการพัฒนา
รูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือสงเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรยีนการสอนและการเขียนแผนการจดัการ
เรียนการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

1. ประเด็นการสนทนากลุมอาจารยเก่ียวกับ
สภาพปญหาและความตองการจําเปนในการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 
ออกแบบและพัฒนา
วิธีการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา                
Development  
(D1)   

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนารางรูปแบบการดูแลให
คําปรึกษา 
2. เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการดูแลใหคําปรึกษาเพ่ือ
แกไขปรับปรุง 

 แบบตรวจสอบคา IOC 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 นําใช
รูปแบบวิธีการดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา  
Research (R2)   

1. เพ่ือประเมินสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของ
อาจารยนิเทศการสอน สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
2. เพ่ือประเมินสมรรถภาพการสอนและการจัดทําแผนการ
เรียนรูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสาขาการ

1. แบบทดสอบ (ฉบับท่ี1) 
2.แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา (ฉบับท่ี2) 
3. แบบประเมินความสามารถในการดูแลให
คําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศการสอน 
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ขั้นการดําเนินการ
วิจัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

สอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศท่ีไดรับการดูแลให
คําปรึกษาแนะนําจากอาจารยนิเทศ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารยนิเทศการสอน
ภาษาภาษาจีน ท่ีมตีอรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษา 
แนะนํา  
 

สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ (ฉบับ3) 
4. แบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาท่ี
มีตออาจารยนิเทศการสอน สาขาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (ฉบับท่ี4) 
 

  5. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน
(ฉบับท่ี5) 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย
นิเทศ ท่ีมีตอโครงการฝกอบรมฯ (ฉบับท่ี6) 

ขั้นตอนท่ี 4 ทบทวน 
ปรับปรุง วิธีการดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา
และเผยแพร  
Development  
(D2)   

เพ่ือทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของการใชรูปแบบ 
การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ใหมคีวามเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึนและพรอมท่ีจะนําไปใชตอไป 

1. แบบสอบถามความคดิเห็นของอาจารย
นิเทศการสอน สาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ ท่ีมตีอโครงการฯ 
(ฉบับ7) 
2. ประเด็นสนทนากลุมอาจารย (ฉบับท่ี8) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ หลังจากไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน โดยภาพรวมพบวา อาจารยนิเทศมี
สมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ดานความรูความเขาใจและความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
อยูในระดับสูงมาก (รอยละ 91.31) และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลให
คําปรึกษาของอาจารยนิเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจากผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และเปนแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) รวมท้ังผสมผสานกับรูปแบบการวิจัย
ก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Designs)   

การประเมินสมรรถนะในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศพบวาผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการ
ทดลองมีความแตกตางกันท่ีระดับ .01 กลาวคือมีคาเฉลี่ยกอนไดรับความรูในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา ( x = 
19.75, S.D = 2.44 ) และหลังการไดรับความรู   ( x  = 24.25, S.D. = 0.95 )     

3. การประเมินสมรรถนะในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยนิเทศ (ประเมินโดยนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศประเมินตนเอง และโดยผูวิจัย) อาจารยนิเทศ ท้ัง 4 คน มีพัฒนาการการ
ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา จากการประเมินท้ัง 3 ครั้ง สูงข้ึนเปนลําดับ ผลการประเมินครั้งท่ี1 พบวาอยูในระดับสูง (
x = 3.89, S.D.=0.67) ครั้งท่ี2  อยูในระดับสูง ( x = 4.28,S.D.= 0.62) และครั้งท่ี 3  อยูในระดับสูงมาก ( x  = 
4.61, S.D.= 0.50) ซ่ึงเปนการพัฒนาความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจากระดับสูงไปสูระดับสูงมาก 
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อันเนื่องมาจากอาจารยนิเทศมีกระบวนการนิเทศท่ีเปนระบบ มีการพูดคุยอยางเปนกันเองกอนการสังเกตการ
ประชุม หลังการสังเกตเปดโอกาสใหนักศึกษาไดวิเคราะหการสอนของตนเอง ใชคําถามกระตุนใหคิด และสรุป
ประเด็นรวมกันเพ่ือปรับปรุงการสอน  

4. สมรรถภาพในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาการสอนภาษาจีนฯ  
พบวานักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท้ัง 35 คน มีพัฒนาการความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สูงข้ึนเปนลําดับ ครั้งท่ี 1  (X = 19.72, S.D. = .71) ครั้ง ท่ี 2  (X = 21.35 , S.D. = .41) ครั้งท่ี 3 (X = 22.82, 
S.D. = 1.08) แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปนระบบ 
เขาใจองคประกอบ และคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี และพรอมจะนําไปใชในหองเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ีเปนเชนนี้ สืบเนื่องมาจากผูวิจัยไดมีการจัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
ใหกับอาจารยนิเทศ โดยมีหัวขอการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยูดวย  

5. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยนิเทศการสอน สาขาการสอนภาษาจีนฯตอรูปแบบการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา เอสพีซีเจพี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.5, 
S.D. = .57) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ี 1 และดานท่ี 3 การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค และผลท่ีไดรับ
จากการเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูในอันดับท่ี 1 เทากัน คือ มีคา  
( x  = 5.00, S.D. = .00)  และ ( x  = 4.75, S.D. = .53) แสดงใหเห็นวาอาจารยนิเทศทุกคนมีความปรารถนาท่ี
จะพัฒนาสมรรถนะการดูแลใหคําปรึกษา เพ่ือสงเสริมสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
จริง เพราะเม่ือมีสมรรถนะเปนไปตามท่ีคาดหวัง คือ มีความสามารถในการเปนท่ีปรึกษาแนะนําท่ีดี จึงได
แสดงออกวามีความพึงพอใจมากท่ีสุด สําหรับดานท่ี 3 ผลท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ อาจารยนิเทศมีความ
พึงพอใจตอความรูดานการนิเทศ  มีความตระหนัก และมีทัศนคติท่ีดีตอการนิเทศการสอน การมีสวนรวม การ
ทํางานเปนทีม  และมีความตองการอยากใหมีรูปแบบการพัฒนาเชนนี้อีก จึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด   

โดยสรุป ผลการทดลองใชรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เอสพีซีเจพี  ท่ีพบวา สมรรถนะการดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา ท่ีสงเสริมสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ของอาจารยนิเทศ 
หลังการทดลองใชรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยูในระดับสูงมาก สืบเนื่องมาจากการดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกระบวนการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เอสพีซีเจพี เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ระหวางผูให และ
ผูรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor and Mentee)  ท่ีเปนการผสมผสานการใหความรูดวยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผสมผสานกับการฝกปฏิบัติภายใตการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําสงผลเกิดการพัฒนารวมกันท้ังผูใหและ
ผูรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา สอดคลองกับผลการศึกษาของ จอยซและเชาเวอร (Joyce and Showers 
1988 cited by Costa and Garmston 2002: 38) ท่ีพบวา การฝกอบรมในภาคทฤษฎีดวยการบรรยายเพียง
อยางเดียวนั้น ผูเรียนไดรับความรูในระดับตํ่า เกิดทักษะไดในระดับปานกลาง และสามารถนําความรูไปใชไดใน
ระดับต่ํามาก แตหากใชการพัฒนาบุคคลากรดวยวิธีท่ีผสมผสานระหวางการบรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝก
ปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ และการชวยเหลือแนะนําการฝกปฏิบัติ เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหบุคลากรไดรับความรูใน
ระดับสูงมาก ตลอดจนเกิดทักษะ และสามารถนําความรูไปใชไดในระดับสูง  
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. รูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําเอสพีซีเจพี ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ เปนรูปแบบท่ี ดูแล ชวยเหลือ แนะนํา 
นักศึกษาท่ีอยูระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงรูปแบบจะตองผอนคลาย ไมตึงเครียด เพ่ือใหนักศึกษาลดความ
กดดัน และความวิตกกังวนลง มีความเต็มใจ และสมัครใจดวยกันท้ังอาจารยนิเทศ และนักศึกษา 
 2. รูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา เอสพีซีเจพี  ชวยเสริมสรางสมรรถภาพการสอนของ นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูไดดีข้ึนนั้น ตองอาศัยการดําเนินการท่ีตอเนื่องรวมท้ังความรวมมือของผูเก่ียวของ ซ่ึง
ในทางปฏิบัติมีขอจํากัดดานเวลา  และภาระงานของอาจารยนิเทศ ท่ีตองทําการนิเทศนักศึกษาเปนจํานวนมาก  
จึงไมสามารถทําการนิเทศไดบอยครั้ง แตรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษานี้ อาจนําไปปรับใชกับอาจารยพ่ีเลี้ยงในการ
ดูแลใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา โดยอาจารยนิ เทศ ทําหนาท่ีในการกํากับ ติดตามดูแล หรือผูบริหาร
มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการจัดภาระงานดานการนิเทศใหเหมาะสมกับเวลาใหมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 2) เปรียบเทียบการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ 3) 
เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการ วาด
ภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ โดยใชวิธีการวิจัยการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม จํานวน 40 คน การเก็บขอมูลประกอบดวยการประเมินกอนและหลังทํากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ จํานวน 20 กิจกรรม ใชเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห เครื่องท่ีใชในการวิจัย 
แผนการจัดกิจกรรม แบบวัดผลประเมินผลการพัฒนาการทางศิลปะ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test dependent samples และ Independent samples t-test 
 ผลการวิจัยการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ พบวา 1) การ
พัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2)  การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยผานการจัดกิจกรรมการพิมพภาพสูง
กวากิจกรรมการวาดภาพระบายสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คําสําคัญ: ศิลปะตางรูปแบบ กิจกรรมศิลปะ ความคิดสรางสรรค 
 
ABSTRACT 

Objectives 1) To compare the development of the creative thinking of the early 
childhood before and after using drawing and coloring picture activity. 2) To compare the 
development of the creative thinking of the early childhood before and after using printing 
pictures activity. 3) To compare the development of the creative thinking of the early childhood 
between using drawing and coloring pictures activity and using printing pictures activity after 
using the research methods of the development of creative thinking of the early childhood by 
using the distinguished art patterns. Sample of the population is forty kindergarten students of 
grade 2 at Wattdusitarama School, during the second semester of 2014. Collecting data contains 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 34 

twenty activities of the evaluation before and after using drawing and coloring pictures as well 
as printing picture activity. The instrument in research is the evaluation plan of the art 
development. The statistic of the analysis data is t-test dependent samples and independent 
sample t-test. 
 According to the research of creative thinking of the early childhood by using the activity 
of the distinguished art patterns, it’s concluded that 1) The development of creative thinking of 
the earth childhood in drawing and coloring pictures activity after experimented is higher than 
before at the statistical level 0.5 2) The statisfic level of the printing picture activity is higher 
than the drawing and coloring pictures activity at 0.5. 

Keywords: The distingshed art patterns, Art activity, Creative thinking. 
 
บทนํา 
 ศิลปะเปนสื่อกลางในการแสดงออกของเด็กในสิ่งท่ีมองเห็นไดคิด ไดทํา และรูสึก เปนการสงเสริมความ
เจริญเติบโตทางดานจิตใจ สังคม อารมณ สติปญญา ศิลปะใหโอกาสเด็กไดสํารวจทดลองใชจินตนาการท่ีมีตอ
ตนเอง และผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณ ความรูสึก กริยา มารยาท รูจักการแบงปน การเปนผูนํา ผูตาม การ
ทํางานรวมกัน ความเชื่อม่ันในการทํางาน การสรางสรรคผลงาน ควรใหมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ มีความ
จริงใจในตัวเขา เวลา สถานท่ี วัสดุเพียงพอ การมีเจตคติท่ีดี พรอมการใหโอกาสจะเปนแรงผลักดันใหเด็กมี
ความคิด และวิธีการสรางผลงานใหมๆ ซ่ึงกลายเปนความสรางสรรคท่ีดี(ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล, 2533: 2) 
 ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงคุณภาพมนุษย และสําคัญท้ังในสวนบุคคลและสังคม ทําใหเกิดการ
คนพบสิ่งแปลกใหม เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ลักษณะเดนของผูมีความคิดสรางสรรค จะมี
ความคิดริเริ่มดัดแปลงประสบการณใหออกมาในรูปใหม  เพ่ือนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาตางๆ จะมีความ
เชื่อม่ันตนเอง อดทน ไมเลิกความตั้งใจงายๆ ซ่ึงเปนประโยชนในการทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มนุษย
ทุกคนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคใหสูงข้ึนดวยการฝกฝน ฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี และควรฝกฝนตั้งแตเยาวชน 
(อารี รังสินันท, 2535: 1) 
 ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถท่ีสําคัญอยางหนึ่งของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีคุณคามากกวาความสามารถ
ดานอ่ืนๆ เปนปจจัยจําเปนในการแสดงความสามารถ และความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพ หรือ
สิ่งของท่ีเด็กจะสามารถเห็นได การจัดกิจกรรมใหเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง สื่อสาร ความคิด
ความรูสึกของตนใหผูอ่ืนและโลกท่ีอยูรอบตัวเขาใจงายข้ึน พัฒนาความสามารถในการคิด การใชจินตนาการการ
สังเกต เพ่ิมพูนการรับรูท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืน (ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล, 2533: 5) จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมศิลปะ
ตางรูปแบบโดยใชกิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค เปน
สิ่งจําเปนตอนักเรียนปฐมวัย เพ่ือใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรคท่ีดีข้ึน มีความหลากหลาย
ในการถายทอดออกมาทางงานศิลปะใหมากข้ึน เห็นความแตกตางของงาน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  

2. เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ 
 3. เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรม
การวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ 
 
ขอบเขตของการทําวิจัย 
 1. กลุมตัวอยาง 
 กลุมเปาหมายหลักของการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยปท่ี 2 โรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
ปการศึกษา 2557 โดยการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคจากการทําผลงานศิลปะท้ัง 2 วิธี 
 2. พฤติกรรมการเรียนรู ท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ 

    ผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชศิลปะการวาดเสน  
การระบายสี ภาพพิมพ ของนักเรียนปฐมวัย 

3. เนื้อหา เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชศิลปะการวาดภาพ
ระบายสี และการพิมพภาพ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเด็กระดับปฐมวัยชั้นปท่ี 2 และได
กําหนดแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ จุดประสงคเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบของนักเรียน
ปฐมวัย โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

การจัดกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ 
   - กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
   - กิจกรรมการพิมพภาพ 

ความคิดสรางสรรค 
ในการทําผลงานศิลปะ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง   
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2557 ของโรงเรียนวัดดุสิตาราม จํานวน 40คน 
2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 40 คน จํานวน 
2 หองเรียน หองเรียนละ 20 คน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี จํานวน 10 กิจกรรม  
2. แผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพจํานวน 10 กิจกรรม  
3. แบบประเมินการทํากิจกรรม เพ่ือการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดย รศ.พีระพงษ กุลพิศาล 

 
การรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมจากโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถึงผูบริหาร
โรงเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลไปติดตอกับผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง
ดวยตนเอง และทําการนัดหมายวัน และเวลาในการสอนและประเมิน 
 3. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมและแบบประเมินใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง ครั้งท่ี 1 
วางแผนในการดําเนินการสอน และประเมิน 
 4. นําแผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินไปทดลองใชกับกลุมทดลอง ครั้งท่ี 2 
 5. จัดทําตารางการดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 
ถึงเดือนมกราคม 2558 เปนเวลา 10 สัปดาห ดําเนินการทดลองตามตารางการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการทดลอง
นําคะแนนมาวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและประเมินผลการพัฒนาการทางศิลปะ โดยใชดัชนีความ
สอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

2. หาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพ
ภาพ 

3.  วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน และหลังเรียนดวยt-test dependent samples 
4. วิเคราะหเปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent samples t-test) 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาความคิด
สรางสรรค ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ กอนทํากิจกรรมการวาดภาพระบายสี  มีคาเทากับ 35.08 และ 3.70 
ตามลําดับ หลังทํากิจกรรมการวาดภาพระบายสีมีคาเทากับ 43.30 และ 3.89 ตามลําดับ โดยคา sig. มีคาเทากับ 
.00* ซ่ึงต่ํากวา .05 แสดงวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี หลังทํา
กิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ กอนทํากิจกรรมพิมพภาพ มีคาเทากับ 36.45 และ 3.00 ตามลําดับ หลังทํากิจกรรม
พิมพภาพ มีคาเทากับ 45.63 และ 2.94 ตามลําดับ โดยคา sig.มีคาเทากับ .00* ซ่ึงต่ํากวา .05 แสดงวา เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยใชกิจกรรมพิมพภาพหลังทํากิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ พบวา คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดย
การพัฒนาความคิดสรางสรรค ท่ีไดทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี มีคาเทากับ 42.98 และ 3.74 ตามลําดับ และได
ทํากิจกรรมการพิมพภาพ มีคาเทากับ 45.63 และ 2.94 ตามลําดับและเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังทํากิจกรรม พบวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรม
การพิมพภาพสูงกวากิจกรรมการวาดภาพระบายสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบท่ีมีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร สามารถนําไปสูการอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1. คาเฉลี่ยในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 และ 2 
ดังท่ี พีระพงษ กุลพิศาล (2544: 2) ใหความหมายความคิดสรางสรรควา เปนการสรางผลงานจากจินตนาการให
เปนรูปธรรม ความคิดสรางสรรค กับ จินตนาการ มีความหมายคลายคลึงกันมาก จนบางครั้งเขาใจวาเปนคํา
เดียวกัน จินตนาการคือ การสรางภาพข้ึนในใจซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้น ผูท่ีมีจินตนาการแตไมสามารถ
สรางสรรคจินตนาการนั้นเปนผลงานได จินตนาการของผูนั้นจึงเปนเพียงความเพอฝน ปราศจากคุณคาตอมวล
มนุษยโดยปริยาย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของดาราวรรณ ยะเวียง (2542: 47) ท่ีไดทําการศึกษาการใช
กิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาล และศึกษาพัฒนาการความคิดสรางสรรคของเด็ก
อนุบาลเพ่ือไดรับการสอนจากแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และอนุบาลปท่ี 2  
โรงเรียนบานปู จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยปรากฎวา หลังทํากิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับ
เด็กอนุบาลแลว นักเรียนทําคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน กลาวคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ 2 มี
ความคิดสรางสรรคสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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2. การจัดกิจกรรมพิมพภาพ สูงกวา การวาดภาพระบายสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให
เห็นวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ ทําใหเด็กมีพัฒนาการในการทํางานสูงข้ึน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ดังท่ี พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 30-31) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับ
เด็ก มีประวัติความเปนมาอันยาวนานเริ่มตั้งแตความเขาใจวากิจกรรมสําหรับเด็กคือกระบวนการทางการชาง 
(Crafts) ในอดีต จนถึงความเขาใจวาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาการความคิดสรางสรรคและสมองอยางท่ี
เขาใจกันในปจจุบัน และแนนอนท่ีสุด ความเขาใจท่ีตางกันยอมใชกระบวนการและวิธีการท่ีตางกันไปดวย กิจกรรม
ศิลปะไมวาจะเปนสองมิติ เชน การวาดภาพระบายสี การพิมพ ฯลฯ หรือประเภทสามมิติ เชน การปน แกะสลัก 
ฯลฯ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดจากการผสมผสานกันระหวางประเภทสองมิติหรือสามมิติ เชน ประติมากรรม
กระดาษ ระบายสี ฯลฯ ท่ีเด็กไดพบเห็น และปฏิบัติกันในปจจุบัน เปนกิจกรรมซ่ึงนักวิชาการทางศิลปะไดคิดคน
ข้ึนมา เพ่ือใหเด็กผูลงมือปฏิบัติมีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตในหลายๆ ดาน ท้ังในแงรูปธรรมและนามธรรม 
และคิดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุญเลิศ  วิเศษรินทอง (2546) ไดศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรางสรรคกอนการฝกกิจกรรมเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความคลองในการคิด ความคิดริเริ่ม ความคิด
ยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ นักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคโดยรวมเปนรายดานหลังการ
ฝกกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนจากกอนฝกกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสรางสรรค  โดยรวมเปนรายดานหลังการฝกกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนการฝกกิจกรรมอยางมีนัยสถิติท่ี
ระดับ .05  จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงวากิจกรรมสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนและกอใหเกิด
แนวคิดในการพัฒนาความคิดสรางสรรค  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคแบบตางๆ  ท้ังดานภาษา  
รูปภาพ การเคลื่อนไหวท่ีหลากหลาย ควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
เพ่ือเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ โดยผูวิจัยนํา
แผนการจัดกิจกรรม รวมท้ังแบบวัดและประเมินผลท่ีสรางข้ึนปรับปรุงหลังจากท่ีไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ทําใหการจัดกิจกรรมมีคุณภาพ ผานการทดลองจากการใชกับกลุมทดลอง มีระดับคุณภาพดีมาก จึงทํา
ใหมีผลการเปรียบเทียบการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพสูงข้ึน การจัดกิจกรรมศิลปะชวยสงเสริมใหเด็กมี
การพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดี สามารถทําสิ่งแปลกใหมโดยใชความคิด มีทักษะในการใชวัสดุเครื่องมือ ทํางาน
อยางมีข้ันตอน สรางภาพดวยความคิดเปนของตัวเอง มีจินตนาการท่ีหลากหลาย แกปญหาในการทํางานได และมี
ความสุขในการทํางาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนาจะมีความเหมาะสม สามารถนําไป
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองการคิดเปนลําดับข้ันตอน สรางสมาธิในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข สนุกสนาน มองโลกในแงดี ซ่ึงสรางแรงจูงใจในการเรียนไดทุกๆ วิชา 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคของ
ตนเองใหมาก โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยครูคอยสังเกตขณะท่ีนักเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมและ
คอยใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย 
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 2. การจัดการเรียนรู ควรเลือกใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสม ปลอดภัย และมีความนาสนใจ มีจํานวนท่ี
เพียงพอกับความตองการ สอดคลองกับบริบทหรือทองถ่ินท่ีแวดลอมเด็กอยูมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพ่ือกระตุน
ใหเด็กเกิดความสนใจ และใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สถานศึกษาควรมีการอบรมครูเพ่ือการจัดการเตรียมความพรอมดวยศิลปะใหกับครูในระดับชั้นอ่ืนๆ 
 2. ควรสงเสริมกระบวนการคิดในแนวทางตางๆ ของนักเรียน ใหไดเรียนรูกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศิลปะตางรูปแบบจากการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ เปน
กิจกรรมศิลปะในรูปแบบอ่ืน เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสม 
 2. ควรมีการวิจัยถึงผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ 
 3. ควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในการเขารวมอบรม สัมมนาเก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีมีความ
หลากหลาย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการสอนและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E1/E2) 
ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน ตลอดจนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวาง กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม มีข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 6 ข้ัน คือ 1) การพัฒนาเนื้อหาสาระ 2) การสรางหลักสูตรฉบับราง 3) การ
ประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช 4) การประเมินหลักสูตรระหวางการทดลองใช 5) การประเมินหลักสูตรหลังทดลอง
ใช 6) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระ
โขนงพิทยาลัย ปการศึกษา 2557 โดยสุมตัวอยางแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) หลักสูตร
เพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบวา 1) 
เอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/
แหลงเรียนรู การวัดผลประเมินผล ใบความรู ใบงาน มีความเหมาะสมและสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด ( = 
4.66) 2) ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E1/E2) ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
พัฒนาข้ึน เปนไปตามเกณฑ 80/80 (E1/E2 = 81.76/80.00) 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุม
ทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตร เพศศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to develop School Curriculum title Sex Education for 

Mathayom 1 Prakanongpittayalai School Bangkok, to estimate effectiveness (E1/E2) of the 
developed curriculum, to compare learning achievement between tested group and controlled 
group. There were 6 steps in curriculum development, 1) content development 2) drafted 
curriculum creation 3) project analysis 4) Formative Evaluation 5) Summative Evaluation 6) 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

  
E 42 

curriculum adjustment. The sample of this study consisted of students who study in Mathayom 
1, academic year 2014, Prakanongpittayalai School. They were selected by cluster random 
sampling. The research instruments consisted of 1) curriculum 2) lesson plans 3) learning 
achievement test. The data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and T-Test. 
The research results can be summarized as follows: 1) curriculum documents; consisted of 
curriculum principles, aims, contents, learning activities, learning media/resources, worksheets 
and assessments, were appropriate and consistent at the highest level ( = 4.66).  2) The 
efficiency (E1/E2) of the developed curriculum was 81.76/80.00. 3) Experimented group had 

higher achievement score than controlled group statistical significantly at the level of .05. 
Keywords: Curriculum development, Sexual education 

 
บทนํา 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายในศตวรรษท่ี 21 มีการ
เชื่อมโยงความรู ขอมูลขาวสาร สารสนเทศจากประเทศตางๆ ท่ัวโลกเขาดวยกันนอกจากการเรียนในหองเรียนท่ี
นักเรียนจะเรียนรูความรูในวิชาหลักแลว ยังมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมทักษะดานสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยีและทักษะชีวิตและการทํางานท่ีนักเรียนตองเรียนรูอีกดวย (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556: 52) แตใน
ปจจุบันนี้จะเห็นจากสื่อตางๆ วาเยาวชนไทยมีปญหาพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม มีการเขาถึงสื่อลามกอนาจาร 
(pornography) ไดมากข้ึน ชลิดาภรณ สงสัมพันธ (2551:  2) แบงสื่อลามกอนาจารออกเปน 7 ประเภทดังนี ้     
1) สื่อสิ่งพิมพ 2) อินเตอรเน็ต 3) วิทยุกระจายเสียง 4) วิทยุโทรทัศน 5) วัสดุเทปโทรทัศน 6) ภาพยนตรและ     
7) โทรศัพทเคลื่อนท่ี อีกท้ังพัฒนาการทางเพศของวัยรุนสมบูรณกอนพัฒนาการทางอารมณสื่อตางๆดังกลาวจึงมี
อิทธิพลตอวัยรุนมาก 

ดวยเหตุดังกลาวทําใหมีการตื่นตัวและใหความสําคัญเก่ียวกับปญหาพฤติกรรมทางเพศ ดังเชนจากการเก็บ
ขอมูลในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20,827 คนพบวานักเรียนรอยละ 43.9 เคยใชคอมพิวเตอรเขา
เว็บไซตลามก อนาจาร และรอยละ 44.8 เคยดูหนังสือ วีซีดี วีดิทัศนลามก อนาจาร และจากการสํารวจในนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 19,151 คนพบวานักเรียนรอยละ 70.2 เคยใชคอมพิวเตอรเขาเว็บไซตลามก 
อนาจาร และรอยละ 77.5 เคยดูหนังสือ วีซีดี วีดิทัศนลามก อนาจาร ซ่ึงเปนสื่อกระตุนทางเพศ (กรมควบคุมโรค, 
2554: 5-11) โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนลดลงเรื่อยๆ จากอดีต ใน พ.ศ. 2539 พบวา
อยูท่ี 18-19 ปมาเปน 15-16 ปในปจจุบัน (กิตติพงศแซเจ็ง, 2553: 3) และเปน 12 ป ในพ.ศ. 2554 จาก
การศึกษาพบวามีนักเรียนชายเพียงรอยละ 55.1 เทานั้นท่ีมีการใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธในครั้งแรก 
(สํานักระบาดวิทยา. กรมควบคุมโรค, 2554:  5) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอัตราการคลอดบุตรของมารดาท่ีอายุ
ต่ํากวา 20 ปสูงถึงรอยละ 13.55 ซ่ึงสูงเปนอันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 ของเอเชีย สูงกวาเกณฑท่ีองคการอนามัย
โลก (WHO) กําหนดไวท่ีไมเกินรอยละ 10 นอกจากนี้ยังพบวาเด็กหญิงท่ีตั้งครรภมีชวงอายุอยูในวัยออนเยาวลง
เรื่อยๆ ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงมากข้ึนทุกๆ ป 

เรื่องเพศเปนมุมมองพ้ืนฐานของมนุษยท่ีมีหลายดานท้ังทางดานรางกายดานจิตวิทยาดานจิตวิญญาณดาน
สังคมเศรษฐกิจการเมืองและทางดานวัฒนธรรมการสอนใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับเพศศึกษาจึงมี
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ความสําคัญเปนอยางมากเพราะการใหความรูเรื่องเพศศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเตรียมเยาวชนใหไดรับขอมูล
ความรูท่ีเหมาะสมกับอายุและปจจัยทางวัฒนธรรมนอกจากนี้การเรียนรูเพศศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยังเปนสวน
สําคัญในการปองการการติดเชื้อ HIV การสอนเพศศึกษาเปนหนาท่ีเปนความรับผิดชอบของหลายฝายท้ังโรงเรียน
ไมเฉพาะแตการสอนเทานั้นแตยังรวมไปถึงเรื่องกฎระเบียบ การฝกฝนภายในโรงเรียนหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนตางๆอีกดวยเพราะผูปกครองและครอบครัวมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางวิธีการท่ี
บุคคลจะเขาใจบทบาททางสังคมและบทบาททางเพศ (UNESCO, 2009: 1-4)  

ในปจจุบันนี้การเรียนรูเรื่องเพศศึกษายังไมเปนระบบ ขาดความแนนอนชัดเจน ข้ึนอยูกับนโยบายและ
ความพรอมของโรงเรียน อีกท้ังเรื่องเพศยังเปนเรื่องท่ีผูปกครองไมกลาพูดคุยกับนักเรียน นักเรียนจึงมักเรียนรูเรื่อง
เพศเอง ซ่ึงทําใหในบางครั้งไดรับขอมูลท่ีไมถูกตองครบถวน จึงนําไปสูการปฏิบัติตนท่ีไมเหมาะสม ในปจจุบันสื่อ
เขามามีบทบาทตอนักเรียนมากข้ึน เพราะนักเรียนใชเวลาอยูกับสื่อมาก แตสื่อกลับมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับเรื่องเพศ
ลามกอนาจาร การใชภาษาท่ีหยาบคาย ความรุนแรง การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมีความสําคัญมากเพราะเปน
สวนหนึ่งท่ีจะไปชวยลดผลกระทบจากพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสมเพราะเปนธรรมชาติท่ีนักเรียนท่ีอยูในชวง
วัยรุนซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอารมณและความคิด มักจะสนใจในเรื่องเพศ แตกระบวนการเรียนการสอน
เพศศึกษาในปจจุบันยังขาดความหลากหลาย ไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกันของนักเรียนในแต
ละพ้ืนท่ีท่ีมีบริบททางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมแตกตางกันได ท้ังหมดยังมิไดเปนการจัดการเรียนรูท่ียึดนักเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูควรใหนักเรียนสามารถเขียนเรื่องท่ีตนเองสนใจอยากรูหรือคิดวาเปนปญหาท่ี
กําลังเผชิญอยู โดยไมตองเปดเผยชื่อวาเปนคําถามของใครจากนั้นจึงนําประเด็นท่ีนักเรียนสนใจดังกลาวมาเปด
โอกาสใหนักเรียนไดพูดคุยอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือหาทางออกรวมกัน (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ, 2554: 3-18)  

ปญหาทางเพศในวัยรุนเกิดจากความอยากรูอยากลอง กระแสสื่อตางๆ ทางอินเทอรเน็ตทําใหวัยรุนรับรู
ขอมูลท่ีไมถูกตอง รับกระแสคานิยมผิดๆ จากสื่อ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน พ้ืนฐานครอบครัว การ
อบรมเลี้ยงดู การเอาใจใสใกลชิด และท่ีสําคัญท่ีสุดคือขาดคนคอยแนะนําท่ีถูกตองเหมาะสม แนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว สามารถทําไดโดยผูปกครองและครูตองคอยดูแลนักเรียนอยางใกลชิด ทําใหนักเรียนไววางใจ สามารถ
ปรึกษาได ตองมีการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามของไทย ควบคุมการบริโภคสื่อ สอนใหนักเรียนรูจักควบคุมอารมณทาง
เพศ ใหความรูเรื่องเพศท่ีถูกตองเหมาะสม (กมลพรรณ ชีวพันธศรี, 2555: 1) นอกจากนี้สรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ 
(2555: 1) ไดกลาวถึงสาเหตุท่ีนักเรียนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนเพราะ 1) ขาดการดูแลอยางใกลชิดจากพอ
แมไมไดรับการฝกฝนใหดูแลตนเองเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ 2) ขาดความรักผูกพันกับพอแมไมรูสึกผูกพันใกลชิด
ไมมีความสุขขณะอยูท่ีบาน รวมท้ังพอแมก็ไมไดมีความรูสึกท่ีดีเม่ือนักเรียนอยูบาน ขัดแยงซ่ึงกันและกันเปนปกติ
วิสัย จนไมสามารถสื่อสารทําความเขาใจอารมณจิตใจของกันและกัน 3) นักเรียนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ปจจัยท่ีสามารถเราอารมณเพศ ไมรูเทาทันอารมณเพศของตนเอง ไมตระหนักถึงภัยทางเพศเม่ือถูกกระตุนใหเกิด
อารมณทางเพศ ทําใหนักเรียนตองตกอยูในสถานการณท่ีถูกกระตุนเราอารมณเพศโดยไมรูเทาทันการแกไขปองกัน
ปญหาในเรื่องนี้ตองเพ่ิมโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมสรางสรรคพัฒนาตนดานตางๆโดยเฉพาะกิจกรรม
อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน 4) ไมสามารถกําหนดขอบเขตในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพศตรงขามให
สอดคลองกับความสัมพันธทางสังคม 5) ขาดการแนะนําท่ีเหมาะสมจากพอแมผูปกครองใหสรางทักษะในการ
จัดการกับอารมณเพศไดอยางสรางสรรคแทนการมีเพศสัมพันธเชนการทํากิจกรรมท่ีตองออกกําลังกาย การ
ทองเท่ียวเลนกีฬา 6) วัยรุนมักใชเวลาหมกมุนอยูกับตนเอง ไมวาจะเปนการอยูเฉยๆ การคิดถึงแรงดึงดูดทางเพศ
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ตอเพศตรงขามของตนเองคิดเก่ียวกับเพศตรงขามดูโทรทัศนเลนเกมเขาอินเตอรเน็ตฯลฯจึงมีผลทําใหเกิด
ความเครียดซ่ึงจะกระตุนฮอรโมนเพศและอารมณเพศตามมา 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสงผลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดานเพศศึกษา ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรุงเทพมหานครข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัย 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการสอนและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E1/E2) ของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระโขนง
พิทยาลัยกรุงเทพมหานครครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
วิจัย 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 10 หองเรียนรวมท้ังสิ้น 410 คน ซ่ึงโรงเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียนรวม 90 คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster random 
sampling) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) กลาวคือจัดทําสลากหมายเลขหอง   
1 - 10 แลวทําการสุมหยิบข้ึนมา 2 หมายเลขแบงเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 45 คนและกลุมควบคุม 1 
หองเรียน 45 คน 

2. ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระโขนง

พิทยาลัย มีข้ันตอนการวิจัยซ่ึงประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาเนื้อหาสาระ ข้ันตอนท่ี 2 การสรางหลักสูตร
ฉบับราง ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินหลักสูตรกอนนําไปใช ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินหลักสูตรระหวางการทดลองใช
ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินหลักสูตรหลังการทดลองใชและ ข้ันตอนท่ี 6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรโดยมี
รายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอน วิธีการ เปาหมาย 

1.  การพัฒนา 
เนื้อหาสาระ 

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเก่ียวกับสภาพปญหาและ
ความตองการของนักเรียน 

2. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตรเพศศึกษาจาก
หลักสูตรของท้ังประเทศไทยและตางประเทศ 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาเนื้อหา
สาระของหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
พระโขนงพิทยาลัย 

2.  การสราง
หลักสูตร 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
หลักสูตร 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตร ไดแก 

สวนท่ี 1 เอกสารหลักสูตร 

1.1 หลักการ  
1.2 จุดมุงหมายของหลักสูตร  
1.3 เนื้อหาสาระ  
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1.5 สื่อ/แหลงเรียนรู  
1.6 การวัดผลและประเมินผล 

สวนท่ี 2 เอกสารประกอบหลักสูตร 

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.2 ใบความรู ใบงาน 

2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพ่ือสรางหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
พระโขนงพิทยาลัย 

3.  การประเมิน
หลักสูตรกอน
นําไปใช 

1. นําโครงรางหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมาตรวจสอบคุณภาพกอน
นําไปทดลองใชโดยตรวจสอบดานความเหมาะสมและ
ความสอดคลองขององคประกอบในโครงรางหลักสูตรโดย
ใชแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2. ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงในสวนท่ีตองแกไขใหเหมาะสม 

1. เพ่ือทดสอบคุณภาพของ
หลักสูตร 

2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 
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ข้ันตอน วิธีการ เปาหมาย 

4. การประเมิน 

หลักสูตร
ระหวางการ
ทดลองใช 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรกับนักเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คน ใชเวลา 
15 สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง 

2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก 

     ใบงาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 

เพ่ือประเมินกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ตาม
หลักสูตร 

5. การประเมิน
หลักสูตร
หลังการ
ทดลองใช 

1. ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพ่ือประเมินผลการใช 
หลักสูตร 

6. การปรับปรุง
แกไข
หลักสูตร 

1. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนา
หลักสูตรตอไป 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด ชุดแรกเปนเครื่องมือประกอบหลักสูตร ไดแก หลักสูตร
เพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ีสองเปนเครื่องมือท่ีใชในการ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเครื่องมือแตละชุดมีวิธีดําเนินการพัฒนา
ดังนี้  

3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และแผนการ
จัดการเรียนรู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร และการสอนเพศศึกษา 
3.1.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มากําหนดขอบเขตเนื้อหา และวิธีการสอน 
3.1.3 สรางหลักสูตรสถานศึกษา และเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
3.1.4 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3.1.5 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ 
3.2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
จุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  

3.2.2 สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยเปนแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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3.2.3 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมของขอคําถาม จากนั้นนําความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยเลือกเฉพาะขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.5 ข้ึนไป 

3.2.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) เปนรายขอ โดยเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาความยากงาย (p) อยูในชวง 0.2 - 0.8 และมีคาอํานาจจําแนก (r) 
ตั้งแต 0.2 ข้ึนไป 

3.2.5 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน โดยวิธีของคู
เดอร ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จากนั้นเลือกเฉพาะขอท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน .70 ข้ึนไป 

3.2.6 เลือกคําถามในแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาใชเปนแบบทดสอบ
จริง จํานวน 20 ขอ 

4. การรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รวบรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 และรวบรวมขอมูลประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสอนจากคะแนนกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของนักเรียนกลุมทดลอง โดย
นักเรียนกลุมทดลองคือนักเรียนท่ีเรียนจากหลักสูตรท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนใหม และกลุมควบคุมคือนักเรียนท่ีเรียนจาก
หลักสูตรเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติท่ีใช
คํานวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก ดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค (Index of Item Objective 
Congruence - IOC) การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาคาอํานาจจําแนก
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชสูตร KR – 20 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 การเปรียบเทียบความ
แตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จากคา t-test แบบ independent 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
หลังจากผูวิจัยทําการสอนตามหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนแลว ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 15; ยุพา พูนขํา และกอบกาญจน มหัทธโน, 2554: 30–31; 
องคการแพธ, 2550: 13–14; Future of Sex Education, 2012: 10–11) ท่ีแบงเนื้อหาสาระออกเปน 6 ดาน 
ไดแก 1) พัฒนาการทางเพศ 2) สุขอนามัยทางเพศ 3) สัมพันธภาพ 4) พฤติกรรมทางเพศ 5) ทักษะสวนบุคคลท่ี
จําเปนในการดําเนินชีวิต 6) สังคมและวัฒนธรรม  จึงทําการเก็บคะแนนโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากหนวยการเรียนรูระหวางเรียนมีคา
เทากับ 98.11 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดคะแนนเปนรอยละ 81.76 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเทากับ 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คิดคะแนนเปนรอยละ 
80.00 หมายความวา หลักสูตรสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระ
โขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ E1/E2= 81.76/80.00 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับ
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บังอร อาจวิเชียร (2550: 124) ท่ีพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องเพศศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
ทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (พานิชอุทิศ) จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.61/82.13 

ตารางท่ี 2: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสถิติทีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 
 

กลุม จํานวน คาเฉล่ีย 
( ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

t-test 

t df Sig. 

กลุมทดลอง 45 16.00 3.29 
3.572 53.090 .001* 

กลุมควบคุม 45 14.16 1.07 

จากตารางท่ี 2 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดวย t-test พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวา นักเรียน
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ อมรรัตน ทองผา (2552: 89-92) ท่ีพัฒนา
โปรแกรมการสอนเพศศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 
พบวา โปรแกรมการสอนเพศศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุป 
 จากการวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา เอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย หลักการ 
จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล ใบ
ความรู ใบงาน มีความเหมาะสมและสอดคลองกันระดับมากท่ีสุด แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกันระดับมากท่ีสุด ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ (E1/E2) ของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน เปนไปตามเกณฑ 80/80 (E1/E2 = 81.76/80.00) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 แสดงวาหลักสูตรดังกลาว 
มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประถมศึกษา 
เพราะปจจุบัน นักเรียนเขาถึงสื่อลามก อนาจารตางๆ ไดมากข้ึน เร็วข้ึน และนักเรียนแตละวัย ก็มีเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับเพศศึกษาท่ีจําเปนตองเรียนรูแตกตางกันออกไป 

2. ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม และธรรมชาติของนักเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละรุน 

3. ควรมีการใชสื่อเทคโนโลยี และสื่อสังคม (social media) มาเปนประโยชนในการเรียน การสอนใหมาก 
เพราะชวยลดชองวาง ระหวางครูกับนักเรียนได อีกท้ังการพูดคุยปญหาดานเพศศึกษา ยังเปนสิ่งท่ีนักเรียนไมกลา
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พูดคุยกับครูโดยตรง การพูดคุยรวมถึงการใหคําปรึกษาผานสื่อตางๆ จะชวยใหนักเรียนสามารถปรึกษากับครูได
ตลอดเวลา และลดความลําบากใจ ความเขินอาย ท่ีนักเรียนจะปรึกษาอีกดวย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินหลังการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคแบบผสมผสานของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคแบบผสมผสาน 
         กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ปการศึกษา 2557 จํานวน 14 คน และคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร จํานวน 15 คน รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 29 คน 
         การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) สรางเครื่องมือวิจัย 3) 
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล 
         จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีไมมี
พ้ืนฐานทางภาษาจีนมากอนมีผลคะแนนกอนเรียน 0 คะแนน แตหลังจากท่ีไดผานการเรียนสัทอักษรพินอินโดย
เทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบแลวนั้น ปรากฏวานักศึกษาสวนใหญคิดเปนรอยละ 86.20 มีผลคะแนนผานเกณฑท่ี
กําหนด (ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป) 
         จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบผสมผสาน 
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบ
ผสมผสาน ในดานเนื้อหาและระยะเวลา ดานอาจารยผูสอน ดานเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพิน
อินอยูในระดับดีมาก มีเพียงดานผลท่ีไดรับเทานั้นท่ีนักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 คําสําคัญ: สัทอักษรพินอิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ เทคนิคแบบผสมผสาน 
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ABSTRACT 
The primary purpose of this research is to: 1) improve the learning achievement of the 

first year students of Teaching Chinese, Faculty of Education and the first year students of 
Faculty of Innovation for agriculture, Panyapiwat Institute of Management, about PIN IN 
phonetic, using Blended techniques and 2) study the students’ satisfaction to the Blended 
techniques. 

The purposive sample group is the first year 14 students of Teaching Chinese, Faculty of 
Education and the first year 15 students of Faculty of Innovation for agriculture, Panyapiwat 
Institute of Management, in total of 29 students. 

The research procedures are divided into 5 stages: 1) literature review 2) research tool 
design 3) learning stages using 5 Blended techniques 4) try-out the tools 5) study the 
instrumentations’ potential. 

In accordance to the study of the improvement of the learning achievement using PIN IN 
phonetic, it’s found that the students without background knowledge of Chinese language, 
obtaining 0 (zero) mark from the pre-test, pass the criteria of 60% by the 86.20% of the 
students after studying PIN IN phonetics with the Blended techniques strategy. 

Moreover, the study of the students’ satisfaction of studying PIN IN phonetics with the 
Blended techniques strategy found that the level of satisfaction in studying PIN IN phonetics 
with the Blended techniques strategy to the content in relevant to duration of time, the 
lecturer, and teaching materials and tools is  very good.  However, the level of the students’ 
satisfaction concerning to the benefit they gain is good. 
 Keywords: Phonetic alphabet ‘PIN IN’, learning achievement, satisfaction, Blended 
techniques 
 
บทนํา 
 ภาษาจีนกลางเปนภาษาหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาภาษาอังกฤษ คงจะปฏิเสธไมไดวาในชวง
ระยะเวลาหลายปท่ีผานมานี้ ภาษาจีนมีบทบาทสําคัญมาก ท้ังนี้เนื่องจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม สงผลใหประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทท้ังตอภูมิภาคเอเชียอาคเนยและตอภูมิภาคอ่ืนๆ 
ของโลก ดวยความสําคัญดังกลาวจึงสงผลใหภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศท่ีมีผูเรียนใหความสําคัญไมนอยกวา
ภาษาอ่ืนๆ สําหรับการศึกษาภาษาตางประเทศในประเทศไทยนั้น เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลางไดรับความนิยม
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเห็นไดจากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีการนําเอาวิชาภาษาจีนมาบรรจุ
ไวในหลักสูตรตั้งแตระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ศูนยภาษาและ
สถาบันตางๆก็เปดสอนภาษาจีนกลางกันอยางแพรหลาย ท้ังนี้ภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอตลาดแรงงาน
ของไทย ไมวาจะเปนเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรมบริการ รวมถึงการติดตอธุรกิจคาขาย 
หรือการรวมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนท้ังจากแผนดินใหญ ซ่ึงจะมีอัตราสวนทางการทําธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
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 การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งใหไดผลดีนั้น ผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะท้ัง 4 ดานคือ ฟง พูด อานและเขียน 
เคล็ดลับของการเรียนภาษาท่ีดีคือการทําย้ําๆ ซํ้าๆ โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง ท่ีจะมีความยากตรงตัวอักษรจีน 
เพราะวาภาษาจีนกลางเปนภาษาซ่ึงมีตัวอักษรท่ีมีวิวัฒนาการมาจากอักษรภาพ คืออักษรหนึ่งตัวแทนรูปภาพหนึ่ง
ภาพท่ีใชแทนความหมายตางๆ ตอมาไดพัฒนามาจนกระท่ังเปนอักษรท่ีมีลักษณะเปนเสนขีดในปจจุบัน เนื่องจาก
อักษรจีนเปนอักษรรูปภาพ ดังนั้นการอานอักษรจีนจึงไมสามารถสะกดคําอานไดโดยตรงเหมือนกับภาษาอ่ืนๆ 
ผูเรียนจําเปนตองจดจําตัวอักษรแตละตัววาอานวาอยางไรและหมายความวาอยางไร นอกจากจะตองจดจํา
ตัวอักษรทีละตัวแลวยังจะตองอานใหไดอยางถูกตอง ดังนั้นเพ่ือใหงายตอการอานตัวอักษรจีนจึงไดมีการนําเอา
ระบบสัทอักษรพินอิน (Hànyŭ  pī nyī n) มาใชโดยการนําเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะ สระพรอมกับใส
เสียงวรรณยุกตในการอานอักษรจีนแตละตัว ดังนั้นผูเรียนท่ีตองการเรียนภาษาจีนกลางจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ศึกษาระบบสัทอักษรพินอิน (Hànyŭ  pī nyī n) จากการท่ีผูวิจัยไดทําการสอนสัทอักษรพินอินใหกับนักศึกษาชั้น
ปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน โดยผูวิจัยพบวานักศึกษาท่ีไมเคยเรียนภาษาจีนมากอนนั้นจะมีปญหาในการเรียน
เรื่องสัทอักษรพินอินคอนขางชัดเจน หลังจากท่ีไดสอนนักศึกษาแลวพบวาเกิดปญหาหลายประการ สรุปไดดังนี้  
 1) นักศึกษาสับสนระหวางพยัญชนะตัว b (ปอ) และ ตัว p (พอ) ตัว d (เตอ) และตัว t (เทอ) จะใชผิด
สลับกันอยูเสมอ 2) นักศึกษาสับสนระหวางเสียง j q x (จี ชี ซี) zh ch sh (จรือ ชรือ ซรือ) และ z c s (จือ ชือ 
ซือ)วาพินอินจะเปนตัวไหน 3) นักศึกษาจะแยกไมคอยออกระหวาง zh z ch c sh s วาเสียงท่ีหอลิ้นและเสียงไหน
ท่ีไมหอลิ้น 4) นักศึกษาสับสนการออกเสียง ie ซ่ึงตรงกับเสียง “เอีย” ในภาษาไทย ออกเสียงผิดเปน ia (อี+อา) 5) 
นักศึกษาไมสามารถจํากฏเกณฑของสัทอักษรพินอินได โดยเกิดความสับสนกลุมสระ “Ü” 6) นักศึกษาไมสามารถ
จํากฏเกณฑของสัทอักษรพินอินในเรื่องของการใสวรรณยุกตได         
 จากปญหาดังกลาว จะสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ถือวาเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน
ภาษาจีนตอไปในอนาคตเปนอยางมาก เนื่องจากพินอินถือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญอันดับแรกในการเรียนภาษาจีน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเรื่องพินอิน เพ่ือจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒนสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินหลังการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบผสมผสานของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน         
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยใชเทคนิคแบบ
ผสมผสาน 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
        กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระคือเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ ตัวแปรตามคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน คน
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ตัวแปรตาม                          
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องสัทอักษร

พินอิน 

ตัวแปรตาม                          
ความพึงพอใจตอ
การจัดการเรยีน
การสอนสัทอักษร

พินอิน 

เทคนิคการสอนแบบผสมผสาน 5 แบบ ประกอบดวย 1) เรียนรูสัทอักษรพินอินผานสื่อการสอนสัทอักษรพินอินท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน 2) ฝกสัทอักษรพินอินผานบัตรคํา 3) ฝกสัทอักษรพินอินโดยเขียนตามคําบอกผานการฟงเสียงจาก
ผูวิจัย 4) ฝกสัทอักษรพินอินโดยฟงจากสื่อการสอนของฮ่ันปน และฟงเสียงสัทอักษรพินอินจากสื่อ Youtube 5) 
ฝกสัทอักษรพินอินผานชุดฝก 5 ชุดฝก เพ่ือใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินของ
นักศึกษาใหสูงข้ึน ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวนี้ แสดงไดดังภาพท่ี 1 
     
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย      
 1. ประชากร ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน ปการศึกษา 2557 จํานวน 49 คน และนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร จํานวน 
20 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 เครื่องมือวิจัยท่ีนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ ประกอบดวย 1) เรียนรูสัทอักษรพิน
อินผานสื่อการสอนสัทอักษรพินอินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 2) ฝกสัทอักษรพินอินผานบัตรคํา 3) ฝกสัทอักษรพินอินโดย
เขียนตามคําบอกผานการฟงเสียงจากผูวิจัย 4) ฝกสัทอักษรพินอินโดยฟงจากสื่อการสอนของฮ่ันปน และฟง
เสียงสัทอักษรพินอินจากสื่อ Youtube 5) ฝกสัทอักษรพินอินผานชุดฝก 5 ชุดฝก ประเภทท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บขอมูล ประกอบดวย 2 ฉบับ คือแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนสัทอักษรพินอิน เม่ือสรางเครื่องมือวิจัยแลวผูวิจัย
ไดนําเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมท้ัง 2 ฉบับไปใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาจีน จํานวน 4 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานวัดประเมินผลการศึกษา 1 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือวิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค หรือ คา IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาท่ีใชในขอคําถาม จากนั้นผูวิจัยไดปรับแกเครื่องมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ นอกจาก

ตัวแปรอิสระ 
เทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ 
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หาคาความตรงแลวผูวิจัยยังไดหาคาความเท่ียง (Reliability) ของเครื่องมือท้ังสองประเภท โดยใชโปรแกรม SPSS 
เวอรชั่น 16 โดยหาคาความเท่ียงโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method)    
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ ดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ออกแบบสื่อการสอนสัทอักษรพินอิน 
  โดยอาศัยประสบการณสอนพินอินของผูวิจัยถายทอดลงบน Power point อยางเปนระบบ เพ่ือสะดวก
ตอการเรียนพินอิน โดยผูวิจัยเริ่มอธิบายจากพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ตามลําดับ โดยระหวางท่ีอธิบายก็จะใช
เทคนิคการถามและการเปรียบเทียบระหวางอังกฤษและภาษาจีนใหเห็นถึงความยากงายของ พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต เพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายไดอยางรวดเร็ว เม่ือสอนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตท้ังหมดแลวก็จะตอดวย
ตารางสัทอักษรพินอิน ซ่ึงในตารางก็จะมีกฏพินอินตางๆ มากมาย ผูสอนจะสอนตารางพินอินจนหมด ภายในครั้ง
เดียวหรือภายในสองชั่วโมง จะไมแยกสอนพยัญชนะ สระ วรรณยุกตบางตัวเหมือนในหนังสือแบบเรียนภาษาจีน
ท่ัวไป ตอมาเปนสิ่ง ท่ีผูวิจัยคิดวาไมมีใครท่ีใชวิธีนี้ ในการสอนสัทอักษรพินอินมากอน นั่นคือใชพินอินใน
ชีวิตประจําวันได ซ่ึงตรงนี้นักศึกษาท่ีไดเรียนดวยวิธีนี้ตางก็มีความรูสึกท่ีแปลกประหลาดใจเปนอยางมาก เพราะวา
สามารถใชคุยกันผาน Application ตางๆ ไดดวย โดยเฉพาะ Application ยอดฮิต “LINE” วิธีนี้ถือวาผูวิจัยได
คิดคนข้ึน ซ่ึงถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวมาก หนึ่งเดียวไมเหมือนใคร เพราะทําใหนักศึกษาเรียนพินอินไดอยาง
สนุกสนานไมนาเบื่อ และเรียนรูไดอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีนักศึกษาตองทําตอจากนี้คือตองอานตารางสัทอักษรพินอินทุก
วันจนกวาจะจําได ซ่ึงการเรียนรูนอกหองเรียนเปนสิ่งท่ีจําเปนมากกวา เพราะระยะเวลาท่ีอยูในหองเรียนจะนอย
กวาท่ีอยูนอกหองเรียน เพราะฉะนั้นนอกจากจะถายทอดความรูและกฏตาง ๆ ของสัทอักษรพินอินแลว ตองมีการ
เปดใจและสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาดวย ใหกําลังใจวานักศึกษาทุกคนทําไดและเรียนรูสัทอักษรพินอินไดทุก
คน 
 3.2 ฝกสัทอักษรผานบัตรคํา 
 ฝกนักศึกษาโดยใชบัตรคําท่ีซ้ือมากจากประเทศจีน ในบัตรคําจะมีสัทอักษรพินอินอยู จากนั้นก็จะแจกให
นักศึกษาไดฝกอานผานตา และไดผานกระบวนการคิด ซ่ึงวิธีนี้ถือวาเปนวิธีท่ีทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะทางพินอิน
โดยตรงและจะเปนการทดสอบไปเวลาเดียวกันอีกดวย ในบัตรคําจะมีมีสัทอักษรพินอินอยูหลายคํา นักศึกษาคนใด
ไดรับบัตรคําไหน ก็จะตองอานพินอินท่ีปรากฏอยูบนบัตรใหหมดและถูกตอง นักศึกษาจะไดเห็นและคุนเคยกับ
มีสัทอักษรพินอินมากข้ึนและเวลาใชจริงจะไดไมเกิดขอผิดพลาดข้ึน 
 3.3 ฝกสัทอักษรโดยเขียนตามคําบอกผานการฟงเสียงจากผูวิจัย 
         วิธีนี้ผูวิจัยไดใชกับนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีไมมีพ้ืนฐานภาษาจีน โดยกอนจะเริ่มเรียนทุกครั้งจะเขียนตาม
คําบอกจากผูวิจัย จํานวนครั้งละ 20 ตัว แตจะแบงครั้งละ 5 คํา โดยจะเขียนเฉลยไวบนกระดานไวทบอรด เม่ือ
นักศึกษาเขียนเสร็จท้ัง 5 คําแลว ก็จะทําการเฉลย แตในระหวางเฉลยจะใชเทคนิคการถามนักศึกษาท้ังหองวาใคร
ผิด 1 คําใหยกมือข้ึน และถามนักศึกษาวาผิดคําไหน และก็วิเคราะหหาสาเหตุของคําท่ีผิด วาเพราะเหตุใดถึงผิด 
และเวลาเฉลยก็อธิบายใหเพ่ือนทุกคนไดยิน ซ่ึงวิธีนี้เหมือนกับวาจะเปนการเนนย้ําขอผิดพลาดใหนักศึกษาท่ีนั่งอยู
ไดฟงและสังเกตุตามไปดวย ซ่ึงเทคนิควิธีนี้เปนการทําใหนักศึกษาคนท่ีทําผิดจะไมผิดซํ้าอีก หรือโอกาสท่ีจะผิดซํ้า
อีกก็จะนอยมาก รวมไปถึงเพ่ือนคนอ่ืนๆ ท่ีรับฟงขอผิดพลาดของเพ่ือนไปดวยก็จะเรียนรูไปพรอมกัน เม่ือเฉลยครบ
สําหรับคนท่ีผิด 1 ขอแลว ผูสอนก็จะถามตอวาใครผิด 2 ขอใหยกมือข้ึน จากนั้นก็ถามคนท่ีผิด 2 ขอวาผิดตรงไหน 
และทําการเฉลยใหนักศึกษาท้ังหองไดฟง ในระหวางท่ีเฉลยคําตอบนั้นผูสอนก็จะชี้ขอผิดดวยรอยยิ้มและใสความ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 56 

สนุกสนานไปดวย เพ่ือไมใหผูท่ีผิดรูสึกอายหรือกดดัน ซ่ึงตรงนี้ถือเปนศิลปะอยางหนึ่งท่ีผูสอนอยากใหผูอานมี
ทักษะนี้ เพ่ือเปนการสอนและใหนักศึกษาไมเกิดความทอแทใจและอยากเรียนภาษาจีนตอไป ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ 
แตสูงสุดจะไมใหผิดเกิน 3 ขอ เพราะถาผิดเกินนี้จะไมทําการถามและเฉลยเนื่องจากจะเปนการกระตุนใหผูเรียน
หามผิดเกินสามขอ วิธีนี้ถือเปนวิธีท่ีประสบความสําเร็จอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียว 
 3.4 ฝกสัทอักษรพินอินโดยฟงจากสื่อการสอนของฮ่ันปนและฟงเสียงสัทอักษรพินอินจากสื่อ YOUTUBE 
         สื่อนี้เปนสื่อท่ีทางฮ่ันปน ประเทศจีนไดจัดทําข้ึน ซ่ึงสื่อท่ีไดจากฮ่ันปนก็จะใหนักศึกษาไดอานและหา
คําตอบไดดวยตนเอง ซ่ึงก็คือการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงสื่อนี้ก็จะมีไมชี้และจะออกเสียงตามคําศัพทนั้น นักศึกษา
สามารถเรียนรูการอานพินและคําศัพทไดดวยตนเองจากเสียงเจาของภาษาไดเลย ซ่ึงวิธีนี้เทาท่ีทดลองนักศึกษาก็จะ
คอนขางกระตือรือรนท่ีจะมาสัมผัสกับสื่อนวัตกรรมนี้ เพราะวาในประเทศไทยจะไมมีสื่อแบบนี้ จึงทําใหไดรับท้ัง
ความรูและความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน และจะคลองในพินอินมากข้ึนอีกดวย 
 ตอมาคือสื่อจาก YOUTUBE ผูวิจัยไดเขาเว็บของประเทศจีน เพ่ือหาวิธีการออกเสียงพินอินจากเจาของ
ภาษานั้น และเลือกคลิปวีดีโอท่ีผูวิจัยเห็นวานาสนใจ และจะชวยนักศึกษาไดมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีนี้คือจะใหนักศึกษาได
ฟงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตจากเจาของภาษาโดยตรงเลย ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาถาจะใหการสอนพินอินสมบูรณแบบ 
นอกเหนือจากเรียนรูจากผูวิจัยแลว ยังควรเรียนรูผานการออกเสียงจากเจาของภาษาอีกดวย ซ่ึงวิธีนี้นักศึกษาก็จะ
เชื่อวาเสียงหรือสําเนียงท่ีผูวิจัยใชฝกในหลากหลายรูปแบบ นั่นคือเสียงและสําเนียงท่ีถูกตองแลว ซ่ึงจะสรางความ
ม่ันใจใหกับนักศึกษาในการเรียนพินอินกับผูวิจัยตอไป อีกท้ังยังเปนการฝกการออกเสียงของตัวนักศึกษาอีกดวย 
นอกจากใหฟงเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตจากเจาของภาษาแลว ก็ใชวิธีเขียนตามคําบอกโดยเปลี่ยนจากการฟง
จากผูวิจัยมาเปนเสียงจากเจาของภาษาโดยตรง 
 3.5 ฝกสัทอักษรพินอินผานชุดฝก 5 ชุดฝก  
         ในระหวางเรียนผูวิจัยไดออกแบบชุดฝกข้ึน 5 ชุดฝก ผูวิจัยไดออกแบบไวโดยศึกษาจากแบบฝกหัดท่ีมีคู
มากับหนังสือแบบเรียน (新实用汉语课本) ซ่ึงชุดแบบฝกท่ีไดออกแบบมานั้นเปนประโยชนตอนักศึกษา
ในการเรียนพินอินเปนอยางมาก เพราะเรียนแลวก็ตองมีการฝกและทดสอบไปพรอมกัน นักศึกษาจะตองไดใชจริง 
จะตองฝกฝนและทบทวนความรูในเรื่องนั้น ๆ อยูสมํ่าเสมอ แบบฝกท้ัง 5 ชุดท่ีออกแบบมานั้นนักศึกษาจะไดฝกฝน
ในเรื่องของพินอิน ท้ังพยัญชนะ สระ วรรณยุกตอยางครบถวนสมบูรณ และรวมไปถึงการเปลี่ยนวรรยุกตเสียงท่ี 3 

และการเปลี่ยนเสียงของ “不” และ “一”ดวย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากท่ีนักศึกษาไดเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบ
ผสมผสาน 5 แบบครบถวนแลว ผูวิจัยไดใหนักศึกษาตอบแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน 
 5. การวิเคราะหขอมูล โดยนําผลขอมูลจากแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน โดย
หาคารอยละความกาวหนาทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ สวนขอมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินมาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถ่ีและ
รอยละ 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน 
ตารางท่ี 1: ความกาวหนาของผลการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะศึกษาศาสตรและคณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

 
นักศึกษา

คนท่ี 

 
รหัสนักศึกษา 

คะแนน
กอนเรียน 

(100 
คะแนน) 

คะแนน
หลังเรียน

(100 
คะแนน) 

 
คิดเปนรอยละ
ความกาวหนา 

1 5757100303 0 88 88 
2 5757100354 0 74 74 
3 5757100397 0 78 78 
4 5757100419 0 89 89 
5 5757100516 0 89 89 
6 5757100532 0 63 63 
7 5757100630 0 80 80 
8 5757100613 0 90 90 
9 5757100168 0 92 92 
10 5757100605 0 55 55 
11 5757100125 0 65 65 
12 5757100401 0 68 68 
13 5757100508 0 88 88 
14 5757100575 0 79 79 
15 5656100685 0 84 84 
16 5656100402 0 72 72 
17 5656100618 0 83 83 
18 5656100146 0 62 62 
19 5656100676 0 85 85 
20 5656100456 0 39 39 
21 5656100565 0 58 58 
22 5656100383 0 75 75 
23 5656100626 0 64 64 
24 5656100517 0 88 88 
25 5656100491 0 72 72 
26 5656100553 0 40 40 
27 5656100602 0 79 79 
28 5656100561 0 72 72 
29 5656100455 0 68 68 
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 จากตารางท่ี 1 พบวานักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทางภาษาจีนมากอนมีผลคะแนนกอนเรียน 0 คะแนน แต
หลังจากท่ีไดผานการเรียนสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบแลวนั้น ปรากฏวานักศึกษาสวนใหญมี
ผลคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนด (ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป) จํานวน 25 คน ซ่ึงมีผลคะแนนความกาวหนาในการ
เรียนรูรอยละ 62-92 และมีนักศึกษาท่ีมีคะแนนรอยละความกาวหนาในการเรียนรูต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 4 
คน ซ่ึงมีผลคะแนนรอยละ 39-58 
 
ตารางท่ี 2: จํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับผลการประเมินการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน 

รอยละของคะแนน ระดับผลการประเมิน จํานวน รอยละของจํานวนคน 
80-100 ดีมาก 11 37.93 
70-79 ดี 8 27.59 
60-69 ปานกลาง 6 20.69 
50-59 พอใช 2 6.90 

ต่ํากวา 50 ควรปรับปรุง 2 6.90 

           
จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษาสวนใหญจํานวน 11 คน รอยละ 37.93 มีผลการเรียนอยูในระดับดีมาก  

มีนักศึกษาจํานวน 8 คน รอยละ27.59 มีการเรียนอยูในระดับดี มีนักศึกษาจํานวน 6 คน 27.59 มีผลการเรียนอยู
ในระดับปานกลาง มีนักศึกษาจํานวน 2 คน รอยละ 6.90 มีผลการเรียนอยูในระดับพอใช มีนักศึกษาจํานวน 2 คน 
รอยละ 6.90 มีผลการเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง 
        สรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญ คิดเปนรอยละ 86.20 ท่ีมีระดับผลคะแนนรอยละ 60 ข้ึนไป มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินสูงข้ึนกวาเกณฑท่ีไดตั้งไวคือรอยละ 60 ซ่ึงพิสูจนแลววาเทคนิคแบบ
ผสมสาน 5 แบบสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินใหสูงข้ึนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิเคราะหรายละเอียดการตอบแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินมีขอสรุปดังนี้ 

ขอสอบตอนท่ี 1  พบวานักศึกษาตอบถูกมากกวาตอบผิด แตมีบางขอท่ีเปนการตอบผิดมากกวาตอบ
ถูก จํานวนท้ังหมด 3 ขอ ซ่ึงท้ัง 3 ขอนี้จะเก่ียวของกับพยัญชนะในกลุม zh ch sh z c s ท้ังหมด เปนกลุมท่ีตอง
หอลิ้นและไมหอลิ้น ซ่ึงยังเปนปญหาใหญของการเรียนสัทอักษรพินอินเบื้องตนท่ีพบไดท่ัวไป เพราะนักศึกษาจะ
แยกเสียงไมออกวาเสียงไหนหอลิ้น เสียงไหนไมหอลิ้น แตถาดูจากคาความถ่ีท่ีนักศึกษาตอบผิดมากท่ีสุดคือปญหา
ของเสียงท่ีไมหอลิ้นจะตอบผิดมากกวาเสียงท่ีหอลิ้น นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวามีอีกหนึ่งปญหาก็คือพยัญชนะกลุม
ของ j q x จะสับสบกับกลุมหอลิ้นไมหอลิ้นคือ zh ch sh z c s แมจะมีผูท่ีตอบถูกมากกวาตอบผิดแตก็ไมมาก
เทาไรนัก เพราะนักศึกษาตอบเปน ch บาง c บาง ซ่ึงสองเสียงนี้จะคลายกับพยัญชนะตัว q ซ่ึงเปนคําตอบท่ี
ถูกตอง แตก็มีนักศึกษาบางสวนท่ีสามารถแยกเสียงเหลานี้ออกและสามารถทําขอสอบไดถูกตอง นั่นก็หมายความ
วาเทคนิคแบบผสมผสานท่ีใชสอนและฝกฝนนักศึกษาก็ยังสามารถชวยใหนักศึกษาสวนหนึ่งเขาใจได แตก็มี
นักศึกษาสวนใหญท่ียังตองดูแลและฝกฝนกันตอไป 

ขอสอบตอนท่ี 2  พบวานักศึกษาสวนใหญสวนใหญจะตอบถูกมากกวาตอบผิด แตจะมีบางขอท่ี
จํานวนผูตอบถูกนอยกวาจํานวนผูท่ีตอบผิด เชนขอท่ีเก่ียวของกับสระ iu นักศึกษาจะตอบขอนี้ไมคอยไดเนื่องจากวา
เปนสระท่ีจะจําสับสนระหวาง iu และ ui ซ่ึงจะเขียนคลายกัน ยังใชสับสนกันอยู และขอท่ีคําตอบท้ังถูกและผิด
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ใกลเคียงกันยังมีอีก 2 ขอดวย เปนเพราะนักศึกษาอาจยังไมคอยคุนชินกับสระนี้เทาไรนัก ซ่ึงจะใชสับสนกับสระ 
uo หรือไมก็เขียนผิดไปจากเดิมเลย คือเขียนสระท่ีไมมีในสัทอักษรพินอิน เชน gua เขียนเปน goa เปนตน สระ 
iong เปนสระท่ีออกเสียงยากและฟงยากท่ีสุดในสัทอักษรพินอินแลว ซ่ึงจะพบวานักศึกษาจะตอบผิดกันเยอะ
พอสมควร ซ่ึงบางคนจะเขียนแบบไมมีสระ i ไปเลย เชน xiong เขียนเปน xong เปนตน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาปญหา
เหลานี้จะเกิดข้ึนในชวงแรกของการเรียนสัทอักษรพินอิน ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายามฝกฝนและทําใหปญหานี้คลี่คลาย
และหายไปในท่ีสุด เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินของผูเรียนใหสูงข้ึนตอไป 

ขอสอบตอนท่ี 3  พบวานักศึกษาจะไมคอยมีปญหากับเรื่องของวรรณยุกตเทาไรนัก เพราะวรรณยุกต
จะเปนสิ่งท่ีเรียนเขาใจงายถาจับจุดได แตก็ยังมีบางขอท่ีมีกฏของสัทอักษรพินอินอยูในขอสอบตอนนี้ ซ่ึงขอ
ดังกลาวเปนขอท่ีเก่ียวกับกฏการใสวรรณยุกตในสัทอักษรพินอิน คือตองใสเรียงตามสระเดี่ยว 6 ตัว (a o e i u ü) 
ตัวไหนมากอนใหใสตัวนั้น แตยกเวนสระอยูเพียงตัวเดียวเทานั้นท่ีไมเปนไปตามกฏนี้ คือสระ iu ซ่ึงจะตองใส
วรรณยุกตตรงสระ u ซ่ึงจุดนี้เองท่ีทําใหนักศึกษาหลงลืมใสวรรณยุกตตรงสระ i ซ่ึงใสตามกฏการใสวรรณยุกต
ในสัทอักษรเลย ท้ัง ๆ ท่ีสวนใหญรูวาวรรณยุกตเสียงอะไรแตกลับใสผิดท่ี เพราะไมไดระวังกฏขอนี้ ยังมีขอสอบบาง
ขอท่ีผิดกันคอนขางมาก สาเหตุหลักเพราะไมระวังเรื่องของวรรณยุกตเสียงเบา จึงทําใหใสเสียงสามมาดวยใน
พยางคหลัง เขียนเปน péngyou ทําใหตอบขอนี้ผิดกันพอสมควร และอีกขอหนึ่งก็คือขอ Y19 ซ่ึงขอนี้สาเหตุท่ี
ต อ บ ผิ ด กั น เ ย อ ะ คื อ  ฟ ง เ สี ย ง ผิ ด แ ล ะ ไ ม ไ ด ใ ส ว ร ร ณ ยุ ก ต ทั บ จุ ด ต ร ง ส ร ะ  i ไ ป ใ ส ข า ง บ น จุ ด  
จึงทําใหยังตอบขอนี้ผิดกันมากเชนกัน 
              ขอสอบตอนท่ี 4 พบวานักศึกษาสวนมากจะตอบถูกมากกวาตอบผิด แตก็มีบางขอท่ีตอบผิดมากกวา
ตอบถูกก็จะมีอยู 2 ขอดวยกัน สาเหตุท่ีตอบผิดกันคอนขางมากนั่นก็เปนเพราะวานักศึกษาลืมกฏการเปลี่ยนเสียง
ของ “不” bù กฏการเปลี่ยนเสียงของ “不” bù คือถา “不” bù + เสียง 1,2,3 ใหเปนเสียง bù เหมือนเดิม 

แตถา “不” bù + เสียง 4 ใหเปลี่ยนเสียง bù เปน bú แตเนื่องจากขอนี้นักศึกษาลืมกฏขอนี้ไปจึงทําใหคิดวา bù 
qù ถูกแลว แตในความเปนจริงคือผิด คําตอบท่ีถูกตองคือ bú qù อีกขอหนึ่งท่ีตอบผิดมากกวาตอบถูกคือขอ N9 

ซ่ึงขอนี้ก็เก่ียวของกันการเปลี่ยนเสียง “一” yī  กฏการเปลี่ยนเสียงของ “一” yī  คือถา “一” yī  + เสียง 

1,2,3 ใหเปนเสียง yì แตถา “一” yī  + เสียง 4 ใหเปนเสียง yí เพราะฉะนั้นขอนี้คือขอท่ีถูกตองแลว แต
นักศึกษาสวนใหญวิเคราะหวาผิดซ่ึงสาเหตุก็มาจากนักศึกษายังจํากฏขอนี้ไมได หรือเพ่ิงเริ่มเรียนสัทอักษรเบื้องตน
จึงทําใหยังไมคลองกับกฏขอนี้ก็เปนได สวนขอ N4 และ N5 ท่ีตอบถูกและผิดใกลเคียงกันก็เกิดจากสาเหตุเดียวกัน
คือลืมกฏการเปลี่ยนเสียงของ “不” bù และ “一” yī  นั่นเอง 
 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน 
 2.1 ดานเนื้อหาและระยะเวลา 
         นักศึกษาสวนใหญเห็นวาความนาสนใจของเนื้อหาสาระท่ีสอนอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน 
(82.8%) ประโยชนท่ีไดรับจากเนื้อหาสาระท่ีสอนอยูในระดับดีมากจํานวน 24 คน (82.8%) สามารถนําความรูทีได
จากการเรียนสัทอักษรภาษาจีนไปตอยอดเรียนในวิชาภาษาจีนอ่ืนๆอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) 
จํานวนวันท่ีเรียนและจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับดี จํานวน 16 คน 
(55.2%) ความสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระและเวลามีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) 
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 2.2 ดานอาจารยผูสอน 
         นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอาจารยสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความ
ตองการของนักศึกษาอยูในระดับดีมาก จํานวน 23 คน (79.3%) สามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย ไม
ซับซอนอยูในระดับดีมาก จํานวน 26 คน (89.7%) ใชวิธีการสอนท่ีเขาใจงายอยูในระดับดีมาก จํานวน 26 คน 
(89.7%) มีความรูในเนื้อหาสาระท่ีสอนเปนอยางดีอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) มีการออกเสียงท่ี
ชัดเจนในการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) มีวิธีการสอนท่ีทําใหเกิดแนวคิดในการนํา
ความรูไปประยุกตใชไดจริงอยูในระดับดีมาก จํานวน 21 คน (72.4%) ยินดีรับฟงและตอบขอซักถามนักศึกษาได
อยางเหมาะสมอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) มีการมอบหมายงาน / การบานอยางเหมาะสมอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 21 คน (72.4%) มีการตรวจการบาน แกไขขอผิดพลาด และใหขอเสนอแนะอยูในระดับดีมาก 
(65.5%) มีการจัดกิจกรรมระหวางเรียน / หลังการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม จํานวน 23 คน (79.3%) มีการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรูอยูในระดับดีมาก จํานวน 18 คน (62.1%) เอาใจใส ดูแล ติดตาม และหวงใย
นักศึกษาเปนอยางดีอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) 
 2.3 ดานเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนพินอิน 
         นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอาจารยใช POWERPOINT (PPT) เปนสื่อการเรียนสัทอักษรพินอินอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 22 คน (75.9%) ใชบัตรคําในการฝกสัทอักษรพินอินอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน 
(82.8%) เขียนสัทอักษรพินอินตามคําบอกอยูในระดับดีมาก จํานวน 24 คน (82.8%) ฝกสัทอักษรจากเจาของ
ภาษาท้ังจากสื่อฮ่ันปนและจากสื่ออินเทอรเน็ตเหมาะสมอยูในระดับดีมากจํานวน 14 คน (48.3%) ฝกสัทอักษรพิน
อินจากชุดฝก 5 ชุดฝกอยูในระดับดีมาก จํานวน 18 คน (62.1%) 
 2.4 ดานผลท่ีไดรับ 
         นักศึกษาสวนใหญเห็นวาความรูความเขาใจกอนการเรียนสัทอักษรพินอินอยูในระดับดีมาก จํานวน 9 
คน (31.0%) ความรูความเขาใจหลังการเรียนสัทอักษรพินอินอยูในระดับดีมาก จํานวน 15 คน (51.7%) มีความ
ม่ันใจตอภาษาจีนมากข้ึนอยูในระดับดี จํานวน 12 คน (41.4%) มีความสบายใจในการเรียนภาษาจีนมากข้ึนอยูใน
ระดับดี จํานวน 16 คน (55.2%) รูสึกชอบภาษาจีนอยูในระดับดี จํานวน 14 คน (50.0) 
 2.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  1. ขอกังวลใจกอนการเรียนสัทอักษรพินอินมีอะไรบาง 
 พ้ืนฐานภาษาจีนไมมีเลย กลัวเรียนไมได กลัวเรียนไมทันเพ่ือน เกรงวาจะยากและไมเขาใจ เกรงวา
อาจารยจะดุ อานพินอินไมออก ไมม่ันใจในการออกเสียงและเขียนใสสระวรรณยุกต กลัวเขียนไมไดกลัวอานไม
ออก เพราะเปนภาษาท่ียากสําหรับการเขียนละจดจํา กังวลเรื่องการออกเสียง และกลัววาจะอานสับสนกับ
ภาษาอังกฤษ 

 2. นักศึกษามีความรูและความเขาใจภาษาจีนหลังการเรียนสัทอักษรพินอินเปนอยางไรบาง 
         มีความรูความเขาใจท่ีดีข้ึน สามารถท่ีจะสื่อสาร หรือเขียนและอานไดเบื้องตนและสนทนาในข้ึน
พ้ืนฐานได มีความรูเพ่ิมข้ึนจากเดิม แมนยํามากข้ึน เขาใจมากข้ึนและสนุกกับภาษาจีน กลาท่ีจะนําไปใช สวนหนึ่ง
เพราะอาจารยผูสอน ตั้งใจสอน สอนซํ้า ๆ กลับไปกลับมา ทวนบอย ๆ ทําใหมีความเขาใจและจดจําไดมากข้ึน 
อานไดถูกตอง เร็ว ชัดเจนมากยิ่งข้ึน กลาท่ีจะออกเสียงมากยิ่งข้ึน มีความเขาในในการเรียนภาษาจีนมากข้ึนและ
ทําใหการเรียนภาษาจีนนั้นกลายเปนเรื่องท่ีงายข้ึนและอานออกเสียงไดดีและชัดข้ึนและสามารถท่ีจะอานและเขียน
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ภาษาจีนไดดีข้ึน เขาใจการใชพินอินและไมสับสนกับภาษาอังกฤษ เขาใจการใช การอาน และออกเสียงมากข้ึน 
อานและออกเสียงไดถูกตองมากข้ึน แตก็มีบางสวนตอบวาพอประมาณ อาจจะเนื่องจากเปนคนหัวชา พอเขาใจข้ึน
บาง 

 3. สิ่งท่ีนักศึกษาประทับใจตอการเรียนสัทอักษรพินอินมีอะไรบาง อยางไร โปรดระบุเหตุผล 
         ประทับใจวิธีการสอนของอาจารย ทําใหอยากมาเรียนทุกครั้ง มีความสนุกสนาน เขาใจงาย เขาใจ
เร็ว และสอนเปนกันเอง ไมกดดันมากเกินไป ทําใหผานคลายในการเรียนไปมากจีนเปนภาษาท่ีไมยาก โดยสวนตัว
ไมมีพ้ืนฐานเลย เรียนจีนทําใหเขาใจมากข้ึน สามารถอานพินอิน เขียนพินอินได และคิดวาภาษาจีนนาเรียนอยาก
เรียนมากข้ึน อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ประทับใจในสวนเขียนพินอินตามคําบอก 
         การท่ีอาจารยฝกใหเขียนบอยๆ ชวยใหเขาใจไดมากข้ึน เพ่ิมประสบการณในการเห็นตัวอักษร
ดังกลาว จากเดิมท่ีไมสามารถอานไดเลย แตจากการเรียน ทําใหสามารถอาน (เดา) ไดเพ่ิมข้ึน รูสึกภูมิใจท่ีสามารถ
อานพินอินออก และสามารถแยกเสียงพินอินไดดียิ่งข้ึน (เสียงท่ีใกลเคียงกัน) มีความนาสนใจ เพราะไดมีการฝกพูด 
ฝกเขียนท้ังพินอินและอักษรจีน ทําใหอยากพัฒนาการเรียนภาษาจีนใหดียิ่งข้ึน อาจารยมีการเอาใจใสและดูแลเปน
อยางดี สละเวลามาชวยสอนเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนและติดตามความกาวหนาของลูกศิษยเปนอยางดี มีเทคนิคท่ีดี 
เนื้อหากระชับ มีการออกเสียงท่ีชัด มีเทคนิคการสอนท่ีใหเขาใจงาย อาจารยสอนอยางมีหลักการท่ีชัดเจน ใชสื่อ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ มีศัพทใหมใหเรียนรู มีการกระตุนใหอยากเรียนพินอิน และขยันมากยิ่งข้ึน ทําใหเห็น
ความสําคัญของพินอินมากข้ึน เพราะถาเราอานพินอินไมออกก็จะไมสามารถทราบไดวาตัวจีนแตละตัวออกเสียง
อยางไร เปนการฝกเรียนภาษาจีนในข้ันพ้ืนฐานและทําใหเรารูสึกวาภาษาจีนนั้นเปนเรื่องท่ีสนุกและการสอนของ
อาจารยก็สนุกทําใหเปนไมนาเบื่อและสามารถเขาใจเนื้อหาในการเรียนไดดี มีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการ
ใชกิจกรรมเปนสื่อการสอนมาก ทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียน รูเทคนิคการอานพินอิน ประทับใจตอทานอาจารย
ผูสอนท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมในชั้นเรียน ใหความใสใจและเปนกันเอง มีกิจกรรมเยอะดี ประทับใจเรื่องการผัน
เสียงวรรณยุกต 
         4. สิ่งท่ีนักศึกษาคิดวาควรปรับปรุงการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินอยางไรบาง 
         ควรเริ่มปูพ้ืนในตอนแรกแบบชาๆ คอยๆ เปนคอยๆ ไป เพราะชวงแรกอาจายผูสอนสอนเร็ว แต
ชวงกลางๆ เปนตนมาสอนชาลง ทําใหเรียนทันในหองมากข้ึน ฝกเขียน ฝกฟง หลายๆ แบบ หลายๆ เสียง ควรมี
การทดสอบหลังเรียนเรื่องเสียงของพินอินและสระบอยๆ เพ่ือใหเกิดการจําท่ีดีข้ึน ทุกอยางคอนขางเพอเฟค 
สมบูรณแบบ การออกเสียงท่ีชา ฝกใหบอยมากข้ึน เพราะจะทําใหคลองไดดี และตองพยายามออกเสียงบอยๆ ก็
จะเปนเรื่องการออกเสียง ใหมีเกมส กิจกรรมตางๆ เก่ียวกับพินอินมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสนุก ไมนาเบื่อ
ในการเรียนพินอิน มีการทดสอบทุกสัปดาหเพ่ือใหนักเรียนมีการกระตุนตัวเองในการเรียนพินอินมาก
ขึ้น ควรมีการเปดสําเนียงของเจาของภาษาใหฟงบอยกวานี้เพ่ือจะไดเกิดความคุนชินในภาษาและสามารถท่ีจะ
ออกเสียงไดถูกตองและชัดเจนและควรมีการทดสอบการออกเสียงของพินอินใหมากกวานี้ อยากฟงเสียงตนฉบับ
จากสื่อการสอนบอยๆ  

 5. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรตอเทคนิคเนื้อหาการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน 
         อาจารยผูสอนวางแผนเนื้อหาไดดี มีระเบียบ ลําดับ จึงทําใหงายข้ึน เขาใจงาย การเรียนการสอนมี
ความสนุกและทําใหเกิดความเขาใจงายเนื้อหามีความเหมาะสมกับการเรียนและถายทอดใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
งายเหมาะสมกับคนท่ีเคยเรียนภาษาจีนและไมเคยเรียนมากอน มีความนาสนใจ และเปนวิธีท่ีดี มีสื่อการสอน และ
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การสอบท่ีทําใหมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน ถือวาคอนขางสมบูรณแบบ เพราะมีสื่อท่ีเยอะและแนวทางการสอน
ท่ีดีมาก ออกเสียงชัดเจน ฝกท้ังฟงพูดอานเขียน ครอบคลุมมาก ยังเปนเทคนิคที่คนไมมีพ้ืนสามารถเรียนรู
และปรับตัวไดอยางรวดเร็วเพราะจํางาย ถายทอดไดอยางตรงประเด็นไมซับซอน เปนเทคนิคท่ีดีมาก เพราะ
อาจารยมีแนวคิดหลักการจํา มีการย้ําบอยๆ เพ่ือใหจําและนําไปใชได อาจารยมีเทคนิคการสอนท่ีดี พูดชัดเจนมาก 
เขาใจงายข้ึน อธิบายไวยกรณกระชับ การฝกบทสนทนาหนาหอง ทําใหกระตุนความอยากพูดภาษาจีนมากข้ึน 
และอาจารยมีการติดตามนักศึกษาตลอดเวลา ทําให Class นี้นาเรียนในเทอมตอๆ ไปมากๆ ครับ การฝกเขียนตาม
คําบอก ชวยใหเขาใจพินอินมากข้ึน 

 6. หลังจากไดเรียนสัทอักษรพินอินแลวคิดวาตนเองยังมีปญหาใดบาง 
         ยังตองฝกฝนตอไป เพราะยังไมคลองในหลายสวน สูตอไป รักภาษาจีนมากข้ึน จดจําคําศัพทเพ่ือ
นํามาสรางประโยคในการสนทนา ยังขาดการฝกฝน บางครั้งอาจารยสอนเร็วเกินไป ตองมีเวลาทบทวนดวยตัวเอง 
จะทําใหมาเรียนในหองเขาใจมากยิ่งข้ึน การเปลี่ยนเสียง เปลี่ยนรูป มีปญหาดานสําเนียง และการออกเสียงสระ 
เพราะไมไดเรียนสระตอนคาบแรก เลยทําใหตนเองมีปญหาในสองดานนี้ ความเขาใจและขาดเวลาในการทบทวน 
การเปลี่ยนเสียงตามกฏ พินอินการออกเสียงพยัญชนะแตละตัวยังไมคอยชัวร การผสมสระยังผิดอยู 
         ยังมีปญหาในการเปลี่ยนเสียงบางตัวและตัวท่ีเฉพาะ ตัวอยางเชน การอานเสียงสามติดกันสอง
เสียง มักลืมเปลี่ยนวรรณยุกตเสียง 3 และยังมีปญหากับพยัญชนะบางตัวท่ียังมีปญหา เชน ch c s z zh มีการออก
เสียงไดชากวาท่ัวไป ทําใหมีปญหาในการเรียนรวมกับผูอ่ืน มีปญหาดานการออกเสียง อานสระสลับกัน การใชสระ 
OU กับ UO ชอบใชสลับกัน อานไดยังไมคลอง ยังไมคอยเขาใจเสียง ออกเสียงลําบาก และยังสับสนพยัญชนะ 

 7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
          อยากใหมีประชาสัมพันธ มีนักศึกษาในหลายคณะจํานวนมากท่ีอยากเรียน ยังไมอยากเนนเขียน
เปนภาษาจีน อยากเนนพูดและเรียนพินอินมากกวา อยากใหมีการสอนอีกครับ สนุกมาก ไดความรูนําไปใชไดจริง 
อาจารยมีการกระตุนเด็กดี พูดชาลงอีกนิด อยากใหมีการติวพินอินอาทิตยละ 2-3ครั้ง ควรมีระยะเวลาในการสอน
มากกวานี้และมีการทดสอบพินอินท้ังการฟงและการออกเสียงใหมากข้ึนเพ่ือดูความเขาใจและการนําไปใชของ
ผูเรียนวามีความถูกตองเหมาะสมแคไหน มีการติวทุกเย็นเพ่ือฝกความสามารถใหนําไปตอยอดได อยากใหมีการ
สอนใน Class หรือลงในเทอมตอๆ ไปใหกับคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรอีกครับ ยังอยากจะใหมีคอรสเรียน
ตอเนื่องคะ อยากเรียนคําศัพทจากการดภาพ เพราะทําใหจําไดเร็วข้ึน   
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอิน ผลการวิจัยพบวานักศึกษาท่ีไมมี
พ้ืนฐานทางภาษาจีนมากอนมีผลคะแนนกอนเรียน 0 คะแนน แตหลังจากท่ีไดผานการเรียนสัทอักษรพินอินโดย
เทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบแลวนั้น ปรากฏวานักศึกษาสวนใหญคิดเปนรอยละ 86.20 มีผลคะแนนผานเกณฑท่ี
กําหนด (ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป) 
 จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบผสมผสาน 
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินโดยเทคนิคแบบ
ผสมผสาน ในดานเนื้อหาและระยะเวลา ดานอาจารยผูสอน ดานเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพิน
อินอยูในระดับดีมาก มีเพียงดานผลท่ีไดรับเทานั้นท่ีนักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาบวา นักศึกษาสวนใหญ คิดเปนรอยละ 86.20 มีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑ 
โดยมีระดับผลคะแนนรอยละ 60 ข้ึนไป ซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาเทคนิคแบบผสมสาน 5 แบบท่ีผูวิจัยคิดข้ึนมา
สามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินใหสูงข้ึนไดจริงและมีประสิทธิภาพ สาเหตุท่ี
คะแนนของนักศึกษาไดสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวนั้น เปนเพราะวามีการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินท่ีโดยใช
เทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ ประกอบดวย 1) เรียนรูสัทอักษรพินอินผานสื่อการสอนสัทอักษรพินอินท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน 2) ฝกสัทอักษรพินอินผานบัตรคํา 3) ฝกสัทอักษรพินอินโดยเขียนตามคําบอกผานการฟงเสียงจากผูวิจัย 
4) ฝกสัทอักษรพินอินโดยฟงจากสื่อการสอนของฮ่ันปน และฟงเสียงสัทอักษรพินอินจากสื่อ Youtube 5) ฝกสัท
อักษรพินอินผานชุดฝก 5 ชุดฝก เปนการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินท่ีมีวิธีการสอนหลากหลาย เพราะ
นักศึกษาจะไดฝกท้ังการฟง พูด อาน เขียน ครบทุกทักษะ และการใชสื่อท่ีหลากหลายผนวกเขากับเทคโนโลยีเปน
องคประกอบรวมนั้น จะทําใหนักศึกษาไดศึกษาจากเสียงและสําเนียงจากเจาของภาษาโดยตรงได ยิ่งไปกวานั้นสื่อ
ทางอินเทอรเน็ตเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองไดสัมผัสในชีวิตประจําวัน และเปนสิ่งท่ีทําใหนักศึกษาเขาถึงการเรียนรู
ไดมากท่ีสุดและเร็วท่ีสุด ซ่ึงจะสอดคลองกับแนวคิดเรื่องเทคนิคการสอนแบบผสมผสานของ ศิริรัตน เพ็ชรแสงศรี 
(2555) กลาววา การเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้น หมายถึงการจัดสภาพการเรียนรูแบบหลายวิธีการสอนโดย
ผนวกกับการใชเทคโนโลยีเปนองคประกอบรวม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูสูงสุด และเพ่ือตอบสนองตอความเจริญกาวหนาของยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
คุณลักษณะของผูเรียนท่ีแตกตางไปจากเดิม 
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน
โดยเทคนิคแบบผสมผสาน ในดานเนื้อหาและระยะเวลา ดานอาจารยผูสอน ดานเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอนสัทอักษรพินอินอยูในระดับดีมาก มีเพียงดานผลท่ีไดรับเทานั้นท่ีนักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ดี โดยดูไดจากขอคําถามท่ีอยูในแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินท้ัง 4 ตอน
ดังนี้ 
 ดานเนื้อหาและระยะเวลา สรุปไดวานักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอความนาสนใจของเนื้อหาสาระ
ท่ีสอน ประโยขนท่ีจะไดรับจากเนื้อหาท่ีสอน เนื่องจากผูวิจัยไดเตรียมเนื้อหาสาระท่ีมีความนาสนใจ และวางแผน
วานักศึกษาจะไดรับประโยชนสูงสุดในการเรียนรู และจะตองสามารถนําความรูไปตอยอดในวิชาภาษาจีนอ่ืนๆได
ดวย ซ่ึงการออกแบบเนื้อหาสาระในการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินก็ไดสอดคลองกับจํานวนวันและจํานวนชั่วโมงท่ี
เรียน ดวยเหตุนี้เองผลความพึงพอใจในดานเนื้อหาและระยะเวลาจึงอยูในระดับท่ีดีมาก 
 ดานอาจารยผูสอน นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการท่ีอาจารยผูสอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา เพราะผูวิจัยมีประสบการณสอนสัทอักษรพิน
ประมาณ 4 ป จึงสามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน เขาใจงาย ไมซับซอน ใชวิธีการสอนท่ีเขาใจงาย มีความรูใน
เนื้อหาสาระท่ีสอนเปนอยางดี มีการออกเสียงท่ีชัดเจนในการเรียนการสอน มีวิธีการสอนท่ีทําใหเกิดแนวคิดในการ
นําความรูไปประยุกตใชไดจริง ยินดีรับฟงและตอบขอซักถามนักศึกษาไดอยางเหมาะสม มีการมอบหมายงาน / 
การบานอยางเหมาะสม มีการตรวจการบาน แกไขขอผิดพลาด และใหขอเสนอแนะ มีการจัดกิจกรรมระหวางเรียน 
/ หลังการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม มีการเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนรู เอาใจใส ดูแล ติดตาม และหวงใย
นักศึกษาเปนอยางดี ดวยเหตุนี้เองผลความพึงพอใจในดานอาจารยผูสอนจึงอยูในระดับท่ีดีมาก 
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 ดานเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน (เทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ) นักศึกษา
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการใช POWERPOINT (PPT) เปนสื่อการเรียนสัทอักษรพินอิน การใชบัตรคําในการ
ฝกสัทอักษรพินอิน การเขียนสัทอักษรพินอินตามคําบอก การฝกสัทอักษรพินอินจากชุดฝก 5 ชุดฝกอยูในระดับดี
มาก เนื่องจากผูวิจัยไดใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบอยางครบถวน แตมีนักศึกษาสวนหนึ่งท่ีมีความพึงพอใจตอ
การท่ีอาจารยฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสัทอักษรพินอินจากเจาของภาษาท้ังจากสื่อฮ่ันปนและจากสื่ออินเทอรเน็ตท่ี
เหมาะสมอยูในระดับดีมากและดีใกลเคียงกัน เปนเพราะวาผูวิจัยใชเครื่องมือในสวนนี้นอยไป จึงทําใหความพึง
พอใจของนักศึกษาในขอนี้มีความใกลเคียงกันระหวางดีมากและดี ซ่ึงไมแตกตางกันมาก 
 สวนดานผลท่ีไดรับ พบวานักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจกอนการเรียนสัทอักษรพินอินอยูใน
ระดับดีมากและควรปรับปรุง จะเห็นไดวานักศึกษาจะไมคอยม่ันใจในความรู และเปนกังวลตอการเรียนเรื่องสัท
อักษรพินอินกอนท่ีจะเรียนสัทอักษรพินอิน ผลการวิเคราะหออกมาจึงใกลเคียงกัน แตหลังจากท่ีไดเรียนเรื่องสัท
อักษรพินอินโดยวิธีแบบผสมผสานแลวนั้น นักศึกษาสวนใหญมีความม่ันใจตอภาษาจีนมากข้ึน อยูในระดับดีมาก 
และมีความสบายใจในการเรียนภาษาจีนมากข้ึน รูสึกชอบภาษาจีน อยูในระดับดี ถึงแมวาภาพรวมจะอยูในระดับดี 
ซ่ึงก็ถือวาเปนท่ีนาพอใจแลว จากผลดังกลาวก็สอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจของ วิรุฬ พรรณเทวี กลาววา 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต
ในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับสิ่งท่ีตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยสอดคลองกับ ฉัตรชัย  (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตองการของบุคคล
ไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความ
ตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ขอเสนอแนะสําหรับครู 
 1. เนื่องจากผลการวิจัยพบวา อาจารยผูสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสัทอักษรพินอินให
สูงข้ึนไดจริงและมีประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบ เพราะฉะนั้นอาจารยผูสอนภาษาจีนควรนํา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอินในรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานตอไปได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบในการจัดการเรียนการสอนสัทอักษรพินอิน 
 2. ในระหวางท่ีอาจารยผูสอนไดนําเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบไปใชในการจัดการเรียนการสอนนั้น 
ควรศึกษาเครื่องมือแตละแบบใหละเอียด และใชในเวลาท่ีเหมาะสม เพราะสื่อบางตัวควรใชในการจัดการเรียนการ
สอนกอน เชนสื่อ Powerpoint (PPT) ซ่ึงจะเปนการใหนักศึกษาไดเรียนรูสัทอักษรพินอินในภาพรวมท้ังหมด 
จากนั้นก็จะสอดแทรกดวยบัตรคํา สื่อของฮ่ันปนและสื่อทางอินเทอรเน็ต สวนการเขียนตามคําบอกผูวิจัยไดให
นักศึกษาเขียนตามคําบอกกอนจะเริ่มเรียนในทุกๆคาบ และทําการเฉลยคําตอบใหนักศึกษาท้ังหองไดรูพรอมกัน 
จากนั้นจึงคอยเขาสูบทเรียน สวนชุดฝก 5 ชุดฝกจะใหนักศึกษาทําในสัปดาหท่ี 2 – 6 สัปดาหละ 1 ชุด หรือสอง
สัปดาหทํา 1 ชุดก็ได หลังจากท่ีใชเทคนิคแบบผสมผสาน 5 แบบครบถวนแลว อาจารยผูสอนควรกํากับ ติดตาม 
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ดูแลนักศึกษาวายังมีสวนใดท่ียังไมเขาใจ ก็เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม และใหความชวยเหลือในการแกไขขอ
สงสัยตางๆ แกนักศึกษาอยูเสมอ 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ผูวิจัยอยากใหเนนศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในกลุมของพยัญชนะ zh ch sh z c s ควรหาสื่ออะไร
เพ่ิมเติมหรือไม เพ่ือแกปญหานี้ไดดียิ่งข้ึนและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสัทอักษรพินอินในพยัญชนะสูงข้ึน 
 2. การทําวิจัยในครั้งตอไป อาจมีการสัมภาษณเพ่ิมเติมในกลุมของนักศึกษาท่ีไดคะแนนต่ํา เพ่ือใหได
ขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม   
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา คอมพิวเตอร   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง 
คอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย กอนเรียนและหลังเรียน ท่ี 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร หลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เทียบกับเกณฑรอยละ 70 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตา
รามจํานวน 1 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
คาที 
 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.88/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to develop and find the efficiency of multimedia 
computer  entitled “Basic Computer” lesson of  the computer for Prathomsuksa 6 Students at 
the revel 80/80 2) to compare of Prathomsuksa 6 students learning achievement before and 
after using multimedia computer instruction 3) to compare the students learning achievement 
before using multimedia computer with an expected value of at least 70 4) to study about 
satisfaction of the students have been learning by using this lesson. The sample of this research 
consisted of 30 students in a classroom of Prathomsuksa 6 the second semester 2014 
educational year Watdusitaram School. They were selected by cluster random. The research 
instrument were multimedia computer entitled “Basic Computer” lesson of the computer, 
lesson plan, achievement test and questionnaire of student satisfaction. Data were analyzed by 
mean, standard deviation and t-test. 
            The research results were 1)  the efficiency of  multimedia computer entitled “Basic 
Computer” lesson of the computer is the revel 82.88/84.33 higher than absolute criteria 80/80 
2) the achievement of Prathomsuksa 6 students studying by using multimedia computer lesson 
post-test is higher than pre-test at the level of significant at .05 3) the achievement of post-test 
study basic computer unit computer subject by using  multimedia computer lesson is higher 
than the threshold of 70 percent at the level of significant at .05 4) The average satisfaction of 
Prathomsuksa 6 students towards the Computer Multimedia Instruction was at the highest level. 
 Keywords: The Development of Multimedie Computer Entitled “Basic Computer” 
 
บทนํา 
 ปจจุบันโลกกําลังกาวเขาสูยุคความรู ซ่ึงเปนยุคท่ีการบริหารจัดการประเทศและองคการตางๆ ท้ังใน
ภาครัฐและเอกชนจะตองอาศัยความรูและประสบการณท่ีสั่งสมไวระดับตางๆ ท้ังในตัวบุคคล วารสาร หนังสือ สื่อ
ตางๆ หองสมุด และระดับองคกร โดยมีการนําความรูเหลานั้นมาใชเชิงรุกเพ่ือใหการดําเนินการของประเทศและ
องคกรสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการกาวเขาสูสังคมความรูนั้นจะตองมีพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสม จําเปนท่ีเก่ียวของท้ังหลายจะตองชวยกันสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ก็คือ ครู อาจารย
และสังคมการศึกษา ซ่ึงตองมีความตระหนักและความพรอมท่ีจะเปนตัวจักรสําคัญ ปรับปรุงการเรียนรูของอาจารย 
สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครรชิต มาลัยวงศ และคณะ, 2544: 1) การนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูยุคดิจิตอล อุปกรณท่ีสําคัญคือ 
คอมพิวเตอร ซ่ึงคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและมีบทบาทสําคัญในงานดานตางๆ ของทุกองคกร การ
นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชอยางเหมาะสมจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะทําให
เวลาและแรงงานท่ีตองใชดําเนินงานลดนอยลง แนวโนมการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษานับวันจะ
มีความสําคัญมากข้ึน โดยเฉพาะเครื่องมือชวยในการเรียนรู การนําไปใชในการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียน
การสอนในหองเรียน และนอกหองเรียนไดทุกสถานท่ีเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา               
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 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนสื่อชนิดหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนเปนท่ีนา
พอใจ สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วบทเรียนท่ีสรางข้ึน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึง
อาศัยหลักการสรางบทเรียนโปรแกรม และหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในการนําเสนอเรื่องราวท่ี
ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพ เสียง ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนดวยตนเองและทราบผลการเรียนรูในทันที ซ่ึง
ผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะประสบการณดานการใชงานคอมพิวเตอร ก็สามารถเรียนรูไดโดยงาย ทําใหการเรียน
การสอนเปนเรื่องท่ีสะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในยุคท่ีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีราคาถูกลง แตมีสมรรถนะ
สูงข้ึนเชนปจจุบัน  

การเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตนเปนพ้ืนฐานสําหรับการเรียน วิชาคอมพิวเตอร หาก
นักเรียนขาดความเขาใจในเรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน จะทําใหผูเรียนไมเขาใจวิชาคอมพิวเตอรในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึง
จากการรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ของสํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ พบวาใน
ป พ.ศ.2556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในมาตรฐาน ง 3.1 ซ่ึงมีวิชา
คอมพิวเตอรรวมอยูดวยนั้น ปรากฏวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 47.89 ซ่ึงเม่ือได
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.70 คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 55.18 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 53.16 
นักเรียนมีคะแนนท่ีต่ํากวาเกณฑท้ังในระดับประเทศ ระดับสังกัดและระดับจังหวัด  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหาแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอน โดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใชเปนสื่อการเรียนการสอน และชวยใหนักเรียนท่ีเรียนออนสามารถใชเวลานอก
เวลาเรียน ในการฝกฝนทักษะและเพ่ิมเติมความรู เพ่ือปรับปรุงการเรียนของตนเอง ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนจะสามารถแกปญหาดังกลาวได ทําใหการจัดการเรียนรู มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสูงข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร กอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร เทียบกับเกณฑรอยละ 70 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน 
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิว-            
เตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      1.1 ประชากร เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัด
ดุสิตาราม สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หอง รวมท้ังสิ้น 60 คน 

     1.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2             
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม สํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หอง รวมท้ังสิ้น 
30 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม ซ่ึงนักเรียน
แตละหองมีความสามารถในการเรียนรูไมตางกัน เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดนักเรียนในแตละหอง โดยคละผล 
การเรียน สูง ปานกลาง และออน เรียนรวมกัน 

2.  ตัวแปรของการวิจัย  
      3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร
เบื้องตน  

     3.2 ตัวแปรตาม คือ 
 3.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3.2.2  ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 16 แผน แผน
ละ 1 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
จํานวน 1 ฉบับ 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การขออนุญาตทดลอง ผูวิจัยขออนุญาตผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดุสิตาราม เพ่ือทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 30 คน 1 หอง 
 2. ข้ันดําเนินการทดลอง ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 
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  2.1 ผูวิจัยไดทําการแบงกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบกลุม (cluster 
random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม จากนักเรียน 2 หอง จํานวนท้ังหมด 60 คน 
  2.2 เก็บขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือทดสอบกอนเรียน (pretest) 
จํานวน 30 ขอ โดยนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเริ่มเรียนในบทเรียน 
  2.3 หลังจบการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน โดยนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 30 ขอ ซ่ึงเปนชุดเดียวกับ
ท่ีใชในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
 3. การเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เม่ือเสร็จสิ้นจาก
การเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 4. ตรวจคะแนนจากการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แลวบันทึกคะแนนเปนคะแนนการทดสอบหลังเรียนและนําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนเรียนและ                 
การทดสอบหลังเรียน และผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิว-
เตอรมัลติมีเดีย มาวิเคราะหผลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสถิติคาที                     
(t-test dependent sample) 
 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติคาที                   
(one sample t-test) 
 4. หาคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถามความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร
เบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน วิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 82.88/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
80/80   
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ตารางท่ี 1: แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนสอบระหวางเรียน คะแนนสอบหลังเรียน 
คาประสิทธิภาพ 

E1/E2 คะแนนเฉล่ีย 
(80 คะแนน) 

รอยละ 
คะแนนเฉล่ีย 
(30 คะแนน) 

รอยละ 

30 66.30 82.88 25.30 84.33 82.88/84.33 

  
 จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.88/84.33ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน วิชาคอมพิวเตอร กอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 2: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน  
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n  S.D. t 

ก่อนการจดัการเรียนรู้ 30 19.40 2.47 
15.08* 

หลงัการจดัการเรียนรู้ 30 24.57 2.11 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียน มีคาเทากับ 19.40 และ 2.47 ตามลําดับ หลัง
เรียนมีคาเทากับ 24.57 และ 2.11 ตามลําดับ แสดงวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ขอท่ี 2 
 

X



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 73 

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน วิชาคอมพิวเตอร เทียบกับเกณฑรอย
ละ 70 พบวา มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 
ตารางท่ี 3: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 เทียบกับเกณฑรอยละ 70 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
 

S.D. รอยละ t 

หลังเรียน 30 30 24.57 2.11 81.89 9.25* 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน 
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเทากับ 24.57 และ 2.11 ตามลําดับ ซ่ึงคะแนนเฉลี่ย
ของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ท่ีตองการทดสอบคือ  21  (คิดเปนเกณฑมาตรฐานรอยละ 
70 ของขอสอบรวม 30 ขอ)  แสดงวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 
 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน วิชาคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 4: แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร     

 

   รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนดีข้ึน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากข้ึน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
3. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอิสระตาม
ความสามารถของตนเอง 

4.43 0.57 มาก 

4. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหนักเรียน 
สนุกสนานกับการเรียน 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

X

X
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รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลําดับข้ันตอน 
การนําเสนอท่ีเขาใจไดงาย ไมซับซอน 

4.37 0.56 มาก 

6. นักเรียนมีความพอใจกับเสียงท่ีใชในบทเรียน 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

7. นักเรียนมีความพอใจกับภาพ สีของตัวอักษร 
ท่ีใชในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพ่ิมข้ึน 4.30 0.60 มาก 

9. นักเรียนมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
เนื้อหามากข้ึน หลังจากท่ีไดเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

4.47 0.51 มาก 

10. นักเรียนพอใจทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ 
แลวไดรูผลคะแนนทันที 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

11. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
โดยการนั่งเรียนหนาจอคอมพิวเตอร 
เปนนานๆ ไมทําใหรูสึกเบื่อหนาย 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

12. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ใหผลคุมคาตอการเรียน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

13. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเรื่องนี้  
นาสนใจและนาติดตาม     4.77 0.43 มากท่ีสุด 

14. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถนําไป
ทบทวนนอกหองเรียนได 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

15. นักเรียนคิดวาการเรียนดวยบทเรียน 
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการเรียนท่ีทันสมัย 4.87 0.35 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.65 0.47 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร ในภาพรวม นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด (  =  4.65) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 4 

 
 
 

X

X
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร

เบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถนําไปสูการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชา
คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 82.88/84.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง
คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึน ไดทําการพัฒนาตาม
ข้ันตอน คือ มีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน มีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ศึกษารวบรวมขอมูลจากสถานท่ีจริง ผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มีการแกไขปรับปรุงท้ังในดานเนื้อหา ภาษา และกิจกรรมตางๆ จึงทําใหบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสันทนีย นิยมพงษ 
(2554: 58) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม Authorware 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางข้ึนตามเกณฑ 80/80 พบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม Authorware ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.13/87.83 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของวิไลลักษณ ชางโต (2555: 91) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องหลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
ปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางข้ึนตามเกณฑ 80/80 พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องหลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
82.36/86.88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึงผูวิจัยไดสราง
โดยเรียงเนื้อหาจากงายไปหายาก และนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในทุก
ข้ันตอนของกิจกกรมการจัดการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางบทเรียนเปนบทเรียนคอมพิวเตอร ทําใหนักเรียนสนุกสนานในการเรียน และไดทราบความกาวหนาของ
ตนเอง สามารถยอนกลับไปทบทวนเนื้อหาเดิมได สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ธัญนันท ชัยศรี (2552: 119-120) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เรื่อง “รีซี
สเตอรและคาปาซีสเตอร” สําหรับนักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎรธานี พบวา เม่ือนําผลตาง
ระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียนไปเปรียบเทียบกับตารางนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ดวยการคํานวณจาก
สูตร คา t ท่ีไดจากการคํานวณได 18.804 ซ่ึงมากกวาคาท่ีไดจากตารางท่ีระดับนัยสําคัญท่ี .05 ซ่ึงมีคาเทากับ 
1.684 แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของโกมล เทโหปการ (2552: 113) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชวิธีกระบวนการสอนแบบใช
ปญหาเปนหลัก เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ืองานอาชีพ พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนกอนและหลังเรียน โดยการทดสอบคา t-test พบวาไดคา t เทากับ 35.94 ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 แสดงวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึน  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 เทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของนันทพร พลอยขาว (2551: 110) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การประดิษฐ สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสหบํารุงวิทยา ซ่ึง
การประเมินผลงานของนักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การประดิษฐ พบวา ผลงาน
ของนักเรียนอยูในเกณฑดี ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79 ซ่ึงสูงกวาเม่ือเทียบกับเกณฑรอยละ 75 ท่ีกําหนดไว และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของสันทนีย  นิยมพงษ (2554: 59) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม Authorware สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรม Authorware ไดคาเฉลี่ย รอยละ 79.93 ซ่ึงสูงกวาเม่ือเทียบกับเกณฑรอยละ 75 
ท่ีกําหนดไว  
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอรเบื้องตน วิชาคอมพิวเตอร มีรูปภาพ เสียง และสีสันท่ีสวยงาม 
ดึงดูดความสนใจ กระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนมากข้ึน และสามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาท่ีตองการ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของรวิวรรณ เกียรติอังกูร (2552: 98) ไดสรางสื่อมัลติมีเดีย วิชา ศิลปะ เรื่อง “การใช
สี” สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี พบวา การประเมินความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคาเทากับ 4.12 ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของโกมล เทโหปการ (2552: 114) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยใชวิธี
กระบวนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ืองานอาชีพ ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 อยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน ไปใชเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 
 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบตางๆ มากข้ึน เชน แบบเกม แบบจําลอง
สถานการณ แลวนําไปลงใน Social Media เพ่ือเปนแนวทางในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชในการ
จัดการเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  กลุมตัวอยางไดแก  อาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีไดรับการจัดสรรทุนใน
การทําวิจัยจากกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในปงบประมาณ  2554 - 2556 จํานวน 370 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย  4  ดาน ไดแก ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการ
ประสานงาน และดานระบบสารสนเทศ วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนสวนใหญเห็นวา สภาพปญหาการบริหารงานวิจัย 
ของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย = 2.77) เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ดานงบประมาณมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.52) ดานบุคลากรมีสภาพปญหาอยู
ในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.37) และดานการประสานงานและดานระบบสารสนเทศมีสภาพปญหาอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย = 2.67, และคาเฉลี่ย = 2.52 ตามลําดับ) 
    คําสําคัญ: ปญหาการบริหารงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
ABSTRACT 

This research aimed to investigate the Division of Research Administration, Khon Kaen 
University’s problems about research administration. 370 lecturers and supporting staffs who 
were granted for the 2012-2014 scholarship for conducting their research from the Division of 
Research Administration, Khon Kaen University were used in the study. Research methodology 
was a questionnaire divided into 4 parts: budget, staff, coordination, and information system. 
Data was analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research finding were: 
Most of KKU staffs reported that the Division of Research. Administration, Khon Kaen University’s 
problem about research administration was at the medium level (mean = 2.77) In the budget’s 
aspect, it was reported at the high level (mean = 3.52), while the staff’s aspect was reported at 
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the low level (mean = 2.37). In the aspect of coordination and information system, they were 
reported at the medium level (mean = 2.67, 2.52 respectively) 
    Keywords: Research Administration's Problem, the Division of Research Administration,  Khon  
Kaen University 
 
บทนํา  
 การเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกาภิวัตน  ทําใหประเทศตางๆ ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
ประเทศกําลังพัฒนา อยูในชวงเปลี่ยนผานจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สูการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู  รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมท่ีเกิดข้ึน การวิจัยและการพัฒนาจึงเขามามีบทบาทใน
วิถีชีวิตของมนุษยมากข้ึน ดังนั้นหลายประเทศ  จึงพยายามคิดคนประเด็นงานวิจัยใหมๆ เพ่ือใหงานวิจัยท่ีมีอยู 
สามารถพัฒนากาวขามพรมแดนแหงความรูและนํามาซ่ึงประโยชนกลับสูประเทศของตน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.2554 : 11)  การวิจัยเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากการวิจัย
เปนกระบวนการ ท่ีจะนําไปสูการบุกเบิกและแสวงหาความรูท่ีมีคุณคาแกสังคม และในขณะเดียวกันบุคลากรของ
สถาบันก็จะไดเพ่ิมพูนสติปญญาและสามารถถายทอดความรู ตลอดจนนําความรูนั้นไปประยุกตใชใหเปนประโยชน
ตรงตามความตองการของสังคม ซ่ึงมีความสําคัญเทียบเทากับการสอน ดังนั้นอาจารยในมหาวิทยาลัยตองทําการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความรูใหไดมากท่ีสุดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะเปนสถาบันท่ีดีสุดในการสั่งสมความรู ดังนั้นการวิจัยจึงควรไดรับการสนับสนุน และแสวงหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ ดวยความจริงท่ีวาสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันท่ีมี
ความพรอมในการวิจัยมากกวาสถาบันอ่ืนๆ (อุดมลักษณ บํารุงญาติ, 2544: 8) 
 การบริหารงานวิจัย เปนการประยุกตใชหลักการและวิธีการดานการจัดการเพ่ือดึงศักยภาพของคนใน
สังคมเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค ดังนั้นการจัดการใหเกิดทิศทางและลําดับการบริหารงานวิจัย เปน
เรื่องสําคัญของชาติ  เปนกลไกระดมกําลังทรัพยากรและกําลังนักวิจัยใหมุงทํางานวิจัยในประเด็นหรือปญหาท่ีมี
ความสําคัญสูงกอน  ซ่ึงจะเกิดข้ึนไมได หากไมมีการจัดการใหเปนไปตามนโยบายนั้น (วิจารณ พานิช, 2546: 16-
17)  สาเหตุสําคัญท่ีทําใหตองมีการบริหารการวิจัยนั้น เนื่องจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ไดมีการสนับสนุน
ใหหนวยงานหรือนักวิจัยผลิตงานวิจัยเพ่ือรองรับกับการพัฒนาหรือสรางนวัตกรรมตางๆ จึงทําใหหนวยงานตางๆ 
ตองขับเคลื่อนใหมีการวิจัยมากยิ่งข้ึน เม่ือมีการวิจัยและนักวิจัยรุนใหมๆ  เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก หนวยงานดาน
การวิจัยจึงตองมีระบบสําหรับบริหารและจัดการท้ังดานงบประมาณ  ดานบุคลากรท้ังในการประสานงานและ
ติดตามประเมินผลการวิจัย และดานสารสนเทศ เพ่ือใหการวิจัยนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
บริหารงานวิจัยเปนสิ่งท่ีสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย มีผลงานวิจัยตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลงานวิจัยจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สถาบัน  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ คือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการประสานงานการจัดทําแผนการ
วิจัย โครงการวิจัย และจัดทําคําของบประมาณการวิจัย บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ
ประสานการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การประกันคุณภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประสาน
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การจัดหาแหลงทุน และการสรางความเชื่อมโยงกับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยกับหนวยงานตางๆประสานงานดาน
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการพัฒนางานประจําโดยใชการวิจัยเปนฐาน พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย รวมท้ังจัดทําวารสารการวิจัยเพ่ือใหบริการดานการวิจัยและการ
บริการวิชาการ ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูวงวิชาการและสาธารณะ 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2556 : ออนไลน)  ภายหลังมหาวิทยาลัยไดประกาศวิสัยทัศนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้น
นําของโลก แผนงานท้ังระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน   จึงมีการเรงรัด  การผลิตผลงานวิจัยควบคูไปกับการ
จูงใจและการเชิดชูเกียรติคณาจารยและบุคลากร  ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยไดหนุนเสริมและเอ้ือใหเกิดการขับเคลื่อน
ครั้งนี้อยางเต็มกําลังในหลากหลายรูปแบบ ท้ังงบประมาณสิ่งอํานวยความสะดวกและอ่ืนๆ อยางไรก็ตามการ
ดําเนินกิจกรรมยังคงดําเนินไปภายใตระบบของทางราชการท่ีมีกฎระเบียบกํากับไวอยางเหนียวแนน ซ่ึงในหลายๆ 
โครงการหรือกิจกรรมยังเดินหนาอยางเต็มท่ีไมได หรือจําเปนตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ  สงผลใหโครงการหรือกิจกรรมดานการวิจัยท่ีจําเปนตองมีระบบและระเบียบท่ีตองเอ้ือใหเกิดความ
คลองตัวสูงจึงจะสามารถขับเคลื่อนไดบรรลุเปาหมายในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลกและเพ่ือเสริมหนุน
การสรางและพัฒนานักวิจัยท่ีมีขีดสมรรถนะสูงใหสามารถทําการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการ
ยอมรับในวงวิชาการในระดับนานาชาติ รวมท้ังสามารถถายทอดและขยายผลเพ่ือการพัฒนา ท้ังในเชิงพาณิชยเชิง
สาธารณะและเชิงนโยบายท้ังระดับภูมิภาคและประเทศ เพ่ือความเขมแข็งและเสริมศักยภาพในการพ่ึงตนเองและ
การแขงขันของประเทศในภาพรวมควบคูกันไป (กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555: 5) 
 ดังนั้นจากความจําเปนท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิจัย
ของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใน 4 ดาน คือ ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการ
ประสานงาน และดานระบบสารสนเทศ  ซ่ึงผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร และบุคลากร
ตลอดจนเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาในการวางโครงสรางระบบการบริหารงานวิจัย ใน
ภาพรวมใหมีระบบแบบแผน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิจัย 
นักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย อันจะนําไปสูการบรรลุตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของโลกตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนใน 4 ดาน ไดแก ดานงบประมาณ ดานบุคลากร  ดานการประสานงาน  และดานระบบ
สารสนเทศ 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตาม เพศ  สถานภาพ วุฒิการศึกษา การไดรับทุนในการทําวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากร 

       ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก อาจารยประจํา 1,156 คน และบุคลากสายสนับสนุน  84 
คน ท่ีไดรับการจัดสรรทุนในการทําวิจัย จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ  2554 - 
2556 รวมจํานวนท้ังสิ้น 1,240  คน 

2. กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยอาจารยประจํา ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายจาก
ประชากร (Simple Random Sampling) โดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1970: 886-887)  
คํานวณท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 286 คน สวนกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรสายสนับสนุน 
ผูวิจัยใชประชากรท้ังหมดจํานวน 84 คนเปนกลุมตัวอยาง รวมกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 370 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม 
 ขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของอาจารยประจําและบุคลากรฝายสนับสนุน เก่ียวกับ
สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานงบประมาณดานบุคลากร 
ดานการประสานงาน และดานระบบสารสนเทศ รวมขอคําถามท้ังสิ้นจํานวน 46 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คําถามปลายเปด โดย
แบบสอบถามท้ังฉบับมีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) เทากับ .949 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล เรื่อง สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวน 370 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 370 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จึงทําการวิเคราะหขอมูล
เปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคารอย
ละ (percentage) 
 ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในแตละดานและโดยรวม โดยการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตาม เพศ สถานภาพ และการไดรับทุนในการทําวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช
การทดสอบที  (t-test) สวนตัวแปรวุฒิการศึกษา ใชการวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA)   
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามปลายเปดในตอนทายของแตละดาน
ของสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชวิธีการแจกแจงความถ่ี โดย
นํามาสรุป และใชประกอบการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา วิเคราะหโดยการแจก
แจงความถ่ี และการหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1: จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 215 58.10 

 หญิง 155 41.90 

 รวม 370 100.00 

2 สถานะภาพ   

 อาจารยประจํา 286 77.30 

                บุคลากรสายสนบัสนุน 84 22.70 
 รวม 370 100.00 

3 วุฒิการศึกษา   

 ปริญญาตรี 57 15.40 

 ปริญญาโท 37 10.00 

 ปริญญาเอก   276 74.60 

 รวม 370 100.00 

4 การไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน   

 เคยไดรับทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 243 65.70 

 ไมเคยไดรับทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน 127 34.30 

 รวม 370     100.00 

  
 จากตาราง 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.10 และมีสถานภาพเปนอาจารย
ประจํา คิดเปนรอยละ 77.30 โดยมีระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 74.60 สวนใหญเคยไดรับทุน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนรอยละ 65.70  
 ตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม ไดแก ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานการประสานงาน และ
ดานระบบสารสนเทศ วิเคราะหโดยใชคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงใน
ตาราง 2 - 6 
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ตารางท่ี 2: คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากร เก่ียวกับ    
    สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดาน 
    และโดยรวม 

สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของ 
กองบริหารงานวิจัย 

จํานวน (คน) 
n = 370 

ระดับสภาพปญหา 

X  S.D. 
1 ดานงบประมาณ 3.52 0.75 มาก 

2 ดานบุคลากร 2.37 0.75 นอย 

3 ดานการประสานงาน 2.67 0.81 ปานกลาง 
4 ดานระบบสารสนเทศ 2.52 0.80 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.78 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 2 สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ดานงบประมาณมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ดาน
บุคลากรมีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  และดานการประสานงานและดานระบบสารสนเทศมีสภาพปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง   
 
ตารางท่ี 3: คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากร  เก่ียวกับสภาพปญหา
การบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามเพศ 

สภาพปญหาการบริหาร
งานวิจัย 

n = 370 
เพศชาย 

( n = 215 ) 
เพศหญิง 

( n = 155 ) 
Χ  S.D. ระดับปญหา Χ  S.D. ระดับปญหา 

1.ดานงบประมาณ 3.48 0.38 ปานกลาง 3.57 0.43 มาก 
2.ดานบุคลากร 2.44 0.44 นอย 2.28 0.58 นอย 
3.ดานการประสานงาน 2.64 0.50 ปานกลาง 2.72 0.59 ปานกลาง 
4.ดานระบบสารสนเทศ 2.54 0.49 ปานกลาง 2.50 0.66 นอย 

รวม 2.66 0.27 ปานกลาง 2.67 0.37 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี  3 บุคลากรชายและบุคลากรหญิงเห็นวา  สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรชายเห็น
วา ดานงบประมาณ  ดานประสานงาน  และดานระบบสารสนเทศ  มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  สวนดาน
บุคลากร มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  สวนบุคลากรหญิงเห็นวา  ดานงบประมาณ  มีสภาพปญหาอยูในระดับ
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มาก ดานบุคลากรและดานระบบสารสนเทศ  มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  และดานการประสานงาน มีสภาพ
ปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4: คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความคิดเห็นของบุคลากร  เก่ียวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม
สถานภาพ 

สภาพปญหาการบริหารงานวิจัย 

n = 370 

อาจารยประจํา 
( n = 286 ) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
( n = 84 ) 

Χ  S.D. ระดับปญหา Χ  S.D. ระดับปญหา 
1.ดานงบประมาณ 3.50 0.32 ปานกลาง 3.59 0.60 มาก 
2.ดานบุคลากร 2.31 0.45 นอย 2.58 0.64 ปานกลาง 
3.ดานการประสานงาน 2.64 0.47 ปานกลาง 2.80 0.73 ปานกลาง 
4.ดานระบบสารสนเทศ 2.49 0.51 นอย 2.26 0.72 นอย 

รวม 2.64 0.25 ปานกลาง 2.80 0.47 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี  4  อาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนมีเห็นวาสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของ
กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อาจารยประจําเห็นวา  ดานงบประมาณและดานประสานงาน  มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  และดาน
บุคลากรรวมท้ังดานระบบสารสนเทศ  มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย   สวนบุคลากรสายสนับสนุนเห็นวา  ดาน
งบประมาณ  มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ดานบุคลากรและดานการประสานงาน  มีสภาพปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง และดานระบบสารสนเทศ มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 
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ตารางท่ี 5: คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความคิดเห็นของบุคลากร เก่ียวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา 

สภาพปญหาการ
บริหารงานวิจัย 

n = 370 

ปริญญาตรี 
( n = 57 ) 

ปริญญาโท 
( n = 37 ) 

ปริญญาเอก 
( n = 276 ) 

Χ  S.D. ระดับ
ปญหา 

Χ  S.D. ระดับ
ปญหา 

Χ  S.D. ระดับ
ปญหา 

1.ดานงบประมาณ 0.49 0.59 นอยท่ีสุด 3.66 0.60 มาก 3.57 0.31 มาก 
2.ดานบุคลากร 0.61 0.65 นอยท่ีสุด 2.63 0.68 ปานกลาง 2.11 0.44 นอย 
3.ดานการ  
  ประสานงาน 

2.99 0.70 ปานกลาง 2.82 0.79 ปานกลาง 2.63 0.48 ปานกลาง 

4.ดานระบบสารสนเทศ 2.81 0.97 ปานกลาง 2.73 0.81 ปานกลาง 2.37 0.57 นอย 
รวม 2.98 0.73 ปานกลาง 2.96 0.84 ปานกลาง 2.67 0.72 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 5 บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเห็นวา สภาพ
ปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นวา ดานงบประมาณและดาน
บุคลากร  มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย  และดานการประสานงานและดานระบบสารสนเทศ  มีสภาพปญหาอยู
ในระดับปานกลาง สวนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเห็นวา ดานงบประมาณมีสภาพปญหาอยูใน
ระดับมาก ดานบุคลากร ดานการประสานงาน และดานระบบสารสนเทศ มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 
และบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเห็นวา ดานงบประมาณมีสภาพปญหาอยูในระดับมาก ดาน
บุคลากรและดานระบบสารสนเทศ มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย และดานการประสานงานมีสภาพปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 6: คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของของความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม
การไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สภาพปญหาการบริหารงานวิจัย 

n = 370 
เคยไดรับทุนสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
( n = 243 ) 

ไมเคยไดรับทุนสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

( n = 127 ) 
Χ  S.D. ระดับปญหา Χ  S.D. ระดับปญหา 

1.ดานงบประมาณ 3.50 0.39 ปานกลาง 3.58 0.43 มาก 
2.ดานบุคลากร 2.43 0.48 นอย 2.24 0.54 นอย 
3.ดานการประสานงาน 2.61 0.52 ปานกลาง 2.79 0.57 ปานกลาง 
4.ดานระบบสารสนเทศ 2.12 0.51 นอย 2.56 0.60 ปานกลาง 

รวม 2.67 0.30 ปานกลาง 2.70 0.36 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 6 บุคลากรท่ีเคยไดรับทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนและไมเคยไดรับทุนสนับสนุน
ของมหาวิ ทย าลั ย ขอนแก น   เ ห็ น ว า สภาพปญหาการบริ ห า ร ง านวิ จั ย ของกองบริ ห า ร ง านวิ จั ย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  บุคลากรท่ีเคยไดรับทุน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวา ดานงบประมาณและดานการประสานงาน  มีสภาพปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง ดานบุคลากรและระบบสารสนเทศ มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย สวนบุคลากรท่ีไมเคยไดรับทุน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นวา  ดานงบประมาณ  มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก ดานบุคลากร  มี
สภาพปญหาอยูในระดับนอย และดานการประสานงานและดานระบบสารสนเทศ  มีสภาพปญหาปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม ตัวแปรเพศ สถานภาพ และการไดรับทุนใน
การทําวิจัย วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัวแปรวุฒิการศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ดังแสดงในตารางท่ี 7 – 10 
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ตารางท่ี 7: การเปรียบเทียบความคิดเห็นของของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกอง   
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมและเปนรายดาน จําแนกตามเพศ 

สภาพปญหา 
การบริหารงานวิจัย 

เพศชาย 
(n =215) 

เพศหญิง 
(n =155) 

t p 

X  S.D. X  S.D. 

1 ดานงบประมาณ 3.48 0.38 3.57 0.43 -2.097 0.037 
2 ดานบุคลากร 2.44 0.44 2.28 0.58 2.960 0.003 
3 ดานการประสานงาน 2.64 0.50 2.72 0.59 -1.329 0.185 
4 ดานระบบสารสนเทศ 2.54 0.49 2.50 0.66 0.599 0.550 

รวม 2.66 0.27 2.67 0.37 0.169 0.866 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงวา บุคลากรชายและบุคลากรหญิง เห็นวา สภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกอง

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานงบประมาณ 
และดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตารางท่ี 8: การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหาร งานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามสถานภาพ 

สภาพปญหา 
การบริหารงานวิจัย 

อาจารยประจํา 
(N =286) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
(N =84) 

t p 

X  S.D. X  S.D. 

1 ดานงบประมาณ 3.50 0.32 3.59 0.60 -1.712 0.088 
2 ดานบุคลากร 2.31 0.45 2.58 0.64 -4.325 0.000 
3 ดานการประสานงาน 2.64 0.47 2.80 0.73 -2.520 0.012 
4 ดานระบบสารสนเทศ 2.49 0.51 2.26 0.72 -2.500 0.013 

รวมเฉล่ีย 2.64 0.25 2.80 0.47 -4.291 0.000 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงวา  อาจารยประจําและบุคากรสายสนับสนุน เห็นวา  สภาพปญหาการบริหาร

งานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร ดานการประสานงาน และดานระบบสารสนเทศ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานงบประมาณไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 9: การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร งานวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 9 แสดงวา บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหาร

งานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี  10: การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตาม การไดรับทุนในการทําวิจัย 

สภาพปญหา 
การบริหารงานวิจัย 

เคยไดรับทุน 
 (N =243) 

ไมเคยไดรับทุน 
(N =127) 

t p 

X  S.D. X  S.D. 

1 ดานงบประมาณ 3.50 0.39 3.58 0.43 -1.881 0.061 
2 ดานบุคลากร 2.43 0.48 2.24 0.54 3.436 0.001 
3 ดานการประสานงาน 2.61 0.52 2.79 0.57 -3.023 0.003 
4 ดานระบบสารสนเทศ 2.12 0.51 2.56 0.60 -0.803 0.423 

รวมเฉล่ีย 2.67 0.30 2.70 0.36 -0.813 0.417 

สภาพปญหา 
การบริหารงานวิจัย 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.ดานงบประมาณ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

1.461 
58.811 
1.461 

2 
367 
369 

0.731 
0.160 
1.461 

4.56 0.011 

2.ดานบุคลากร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4.094 
91.947 
96.041 

2 
367 
369 

2.047 
0.251 

8.17 0.001 

3.ดานการประสานงาน 
 
 
4.ดานระบบสารสนเทศ 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4.291 
105.613 
109.904 

4.288 
115.883 
120.170 

2 
367 
369 

2 
367 
369 

2.146 
0.288 

 
2.144 
0.316 

7.45 
 
 

6.78 

0.001 
 
 

0.001 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2.632 
35.755 
38.387 

2 
367 
369 

1.316 
0.097 

13.50 0.000 
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จากตารางท่ี 10 แสดงวา  บุคลากรท่ีเคยไดทุน  และบุคลากรท่ีไมเคยไดทุน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร และดานการประสานงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
 ตอนท่ี 4 วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกอง
บริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกนจากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชวีการแจกแจงความถ่ี ดังแสดงในตาราง
ท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11: คาความถ่ีของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของของสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของ
กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 
1. อยากใหการเพ่ิมงบประมาณการวิจัยสําหรับบุคลากรมากยิ่งข้ึน 
2. บุคลากรมีประสบการณในการใหความรูนอย  และยังไมสามารถตอบ   

  คําถามแทนผูรับผิดชอบอ่ืนๆได ควรมีการพัฒนาการใหขอมูล และการ 
  กระจายงานของบุคลากร 

3. การสืบคนขอมูลยังมีความซับซอนคอนขางหาขอมูลไมคอยเจอ ควรมีการ   
  พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใหประสิทธิภาพท่ีรวดเร็วข้ึน 

4. ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่องในสื่อออนไลน 

4 
2 
 
 
1 
 
1 

  
 จากตารางท่ี 11 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของของสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกอง
บริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ อยากใหการเพ่ิมงบประมาณการวิจัยสําหรับบุคลากรมากยิ่งข้ึน (f = 
4)  บุคลากรมีประสบการณในการใหความรูนอย และยังไมสามารถตอบคําถามแทนผูรับผิดชอบอ่ืนๆ ได ควรมีการ
พัฒนาการใหขอมูล และการกระจายงานของบุคลากร (f = 2 ) การสืบคนขอมูลยังมีความซับซอนคอนขางหา
ขอมูลไมคอยเจอ ควรมีการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใหประสิทธิภาพท่ีรวดเร็วข้ึน (f = 1) ควรมีการ
ประชาสัมพันธงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่องในสื่อออนไลน (f = 1) 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  บุคลากรมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในแตละดานและโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะกองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกนยังขาดการวางแผนในกรณีท่ีเกิดอุปสรรคในการดําเนินการวิจัยท้ังในดานการสรางแรงจูงใจ 
งบประมาณ และการใหรางวัล อีกท้ังบุคลากรท่ีมีศักยภาพท่ีจะชวยหนุนเสริมในการบริหารการวิจัยยังมีนอยในการ
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ท่ีจะสรางนักวิจัยรุนใหม และกระตุนนักวิจัยรุนเกา รวมไปถึงการติดตามการดําเนินงานนักวิจัยเปนระยะๆ  ท่ีชวย
ในการบริหารงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพ 
 2.  บุคลากรชายและบุคลากรหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
งบประมาณและดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การใหขอมูลของบุคลากรกองบริหารงานวิจัย แกผูเขารับบริการในหลายๆ ดาน รวมไปถึง
ดานงบประมาณแกหนวยตางๆ อาจมีการสื่อสารท่ีแตกตางกันออกไป เชน การตอบคําถามในข้ันตอนกระบวนการ
ในการสงโครงการเพ่ือขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย ท้ังโครงการท่ีมีงบประมาณมากและนอยตามลําดับไป  จึงทําใหมี
โอกาสไดเสนอหัวขอโครงการวิจัยท่ีแตกตางกัน และไดเห็นบทบาทการแนะนําของบุคลากรแตละคน แตละ
สถานการณท่ีแตกตางกัน  จึงทําใหบุคลากรชายและบุคลากรหญิงท่ีมีความคิดเห็นและการแสดงออกท่ีแตกตางกัน 
เชน ความกลาแสดงออก ความคิดเห็น ทัศนคต ิและแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางของแตละบุคคล 
 3.  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานบุคลากร  ดานการประสานงาน  และดานระบบสารสนเทศ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  บุคลากรท่ีเปนอาจารย
ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนนั้น  จะทราบถึงกระบวนการข้ันตอนและคุณสมบัติของนักวิจัย  ท่ีจะดําเนินการ
ของบประมาณในการสนับสนุนการวิจัย  จากประชาสัมพันธผานเว็บไซตของกองบริหารงานวิจัย ในดานระเบียบ  
แนวปฏิบัติ  และหลักเกณฑการปฏิบัติ เปนตน  อีกท้ังกองบริหารงานวิจัยยังมีการจัดอบรมภายใตโครงการวิจัย
ใหมและโครงการวิจัยสถาบัน แกบุคลากรดานการวิจัย จึงทําใหบุคลากรไดเพียงแคสรางความเขาท่ีตรงกันในดาน
การของบประมาณเฉพาะในมหาวิทยาลัยขอนแกน   
 4.  บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของกอง
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบไปดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซ่ึงวุฒิการศึกษาของแตละตําแหนงก็จะแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีตั้งแต
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก จึงทําใหระดับความคิดเห็น การแสดงออกทางดาน
ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการในดานตางๆ ของกองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน เพราะ
การแสดงออกในดานความคิดเห็นเปนเรื่องเฉพาะ ของปจเจกบุคคลอยางอิสระตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแมแตในสิ่ง
เดียวกัน จึงไมจําเปนจะตองมีลักษณะคลายคลึงกัน หรือเหมือนกันเสมอไป ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยพ้ืนฐานของแตละ
บุคคลท่ีไดรับอิทธิพลตอการแสดงออกของความคิดเห็นในสิ่งนั้น    
 5.  บุคลากรท่ีไดรับทุนในการทําวิจัยตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานวิจัยของ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละดานและโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานบุคลากรและดานประสานงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบ
ความแตกตาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรท่ีเคยไดรับทุนในการทําวิจัยมีประสบการณ และทราบถึงข้ันตอน
กระบวนการในการของงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยท่ีบุคลากรจะตองจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือจัดหา
แหลงทุน และจัดทําสัญญารับทุนในข้ันตอนตอไป ซ่ึงบุคลากรจะตองบันทึกขอมูลผานฐานขอมูลระบบสารสนเทศ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 91 

ของกองบริหารงานวิจัย และในการเบิกจายงบประมาณแตละครั้งจะตองเตรียมเอกสารใหครบถวนเพ่ือไมใหเกิด
ความลาชา ซ่ึงบุคลากรสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมรายละเอียดข้ันตอนและเอกสารดานงบประมาณและการ
เบิกจายไดจากเว็บไซตกองบริหารงานวิจัย  ซ่ึงเปนชองทางท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรท่ีจะขอรับทุน
ในการทําวิจัย และเปนการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. มหาวิทยาลัยมีปญหาในสวนของการบริหารการวิจัยมากในบางเรื่อง ตามความเห็นของอาจารยประจํา
และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีการพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการบริหารงานวิจัยใหไดผลอยางยั่งยืนตอไป 

2. การบริหารงานวิจัยในแตละดานมีปจจัยท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นควรทําการวิจัยพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยในแตละดาน  เพ่ือใหไดขอมูลในการแกไขสภาพปญหาท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม 

3. ขอมูลเชิงเชิงลึกอยางละเอียด ท่ีอธิบายสภาพปญหา การบริหารงานวิจัย รวมท้ังปจจัยหรือเง่ือนไข
สําคัญท่ีทําใหการบริหารงานวิจัยของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเกิดความสําเร็จและมี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนาการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้นควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเรื่องดังกลาว 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลของการฝกมวยสากลท่ีมีตอพฤติกรรมความกาวราว และ 
2) เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ท่ี
เขารวมฝก กับ ไมไดเขารวมโปรแกรมการฝกมวยสากลจากแบบฝกท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน  
          กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส จํานวน 30 คน แบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน คือกลุมควบคุม ท่ีไมไดฝกโปรแกรมฝกมวยสากล และกลุมทดลอง ซ่ึงฝก
โปรแกรมฝกมวยสากลท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ทําการฝกวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 8 สัปดาห 
โดยวัดพฤติกรรมความกาวราว กอนและหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ dependent t-
test และสถิติ independent t-test กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัด
ราชาธิ ว าส  ของกลุ มทดลอง ก อนฝกมวย และหลั งการฝกมวยตามโปรแกรมฝก ท่ีผู วิ จั ยสร า ง ข้ึน  
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีพฤติกรรมกาวราวหลังการทดลองลดลง  
และ 2) ระดับพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระหวาง
กลุ มทดลองกับกลุ มควบคุม หลั งการฝกมวยตามโปรแกรมฝก ท่ีผู วิจั ยสร าง ข้ึน มีความแตกตาง กัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวากลุมควบคุม 

คําสําคัญ: ความกาวราว มวยสากล วัยรุน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study effects of boxing training program on 
aggressive behavior 2) compare aggressive behavior between subject who attended and did not 
attend the training program of a boxing. 

The subject were 30 male students in Grade 7-9 of Wat Rajadhivas School. They were 
selected by using purposive sampling and divided into two groups. Group 1 was control group 
and Group 2 was experimental group which have been trained in boxing training program for 1 
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hour 30 minutes per day, 3 days per week for 8 weeks. The aggressive behavior was measured 
before and after training in 8 weeks. The data were analyzed using descriptive statistics 
dependent t-test and independent t-test with the .05 level of significance. 

Results showed as follows 1) after the experiment, levels of aggressive behavior of male 
students in grade 7-9 of Wat Rajadhivas School were lower than before the experiment with a 
significant difference at .05 2) after the experiment, Levels of aggressive behavior of male 
Students in Grade 7-9 of Wat Rajadhivas School between control group and experimental group, 
after training boxing training program according to the researcher was different Statistically 
significant at the .05 level. The experimental group than the control aggressive behavior. 

Keywords: Aggressive, Boxing, Adolescence 
 
บทนํา 

"...เด็ก เปนผูท่ีจะไดรับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนท่ีจะตอง
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสม ใหมีศรัทธาม่ันคง ในคุณความดี มีความประพฤติเรียบรอย สุจริต 
และมีปญญาฉลาด แจมใสในเหตุผล..."  

ความตอนหนึ่ ง  ในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานในโอกาส 
ปเด็กสากล วันท่ี 1 มกราคม 2522 
 

ประเทศชาติจะพัฒนาไปไดก็ดวยกําลังคนในชาติเปนสําคัญ เด็กนั้นถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ 
ท่ีจะเติบโตข้ึนไปเปนผูใหญในอนาคต แตในปจจุบันนั้น เด็กนักเรียนจํานวนมากมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจากความ
คาดหวังของสังคม เชน มีพฤติกรรมกาวราว เกเร ชอบกอเรื่องทะเลาะวิวาท หรือทําตัวเปนนักเลงอันธพาล เปน
ตน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ครอบครัว การเลี้ยงดู สังคม และจากสื่อตางๆ ในบางครั้งอาจจะแสดงความกาวราวอยาง
รุนแรงจนเปนอันตรายท้ังตอตนเองและผูอ่ืนได นอกจากนี้ความกาวราวไมวาจะโดยวาจาหรือโดยการกระทํายอม
เปนท่ีนารังเกียจของบุคคลรอบขางท่ีใกลชิด ซ่ึงถามีความรุนแรงมาก ก็อาจถึงข้ันผิดกฎหมายและถูกลงโทษทาง
อาญาได ดังจะเห็นไดจากขาวในสื่อตางๆวา เด็กมีพฤติกรรมท่ีกาวราว และรุนแรงมากข้ึน มีขาวการทะเลาะวิวาท
และตีกันระหวางนักเรียนของแตละสถาบัน ซ่ึงในแตละครั้งก็มีการทํารายรางกายกันจนไดรับบาดเจ็บ หรือถึงข้ัน
เสียชีวิตไดในบางครั้ง  
  พฤติกรรมกาวราว (Aggressive Behavior) เปนเหตุนํามาซ่ึงความเดือดรอนวุนวายท้ังแกตนเองและผูอ่ืน 
เพราะผูท่ีแสดงพฤติกรรมกาวราวนั้น จะแสดงออกมาท้ังทางกายและทางวาจา ในการทําลายสิ่งของและบุคคลอ่ืน 
ดังท่ี พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์ (2527: 21-23) กลาววา พฤติกรรมกาวราว หมายถึง พฤติกรรมหรือการตอบสนองทาง
รางกายหรือทางวาจาท่ีมีเจตนาจะทําใหเกิดอันตรายและความเสียหายแกอินทรียอ่ืนๆ หรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
ความหมายนี้เนนถึง “เจตนา” ของผูกระทํา ฉะนั้นการกระทําบางอยางแมจะมีผลใหผูอ่ืนไดรับอันตราย หรือ
บาดเจ็บก็ตาม แตเปนพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค หรือทําไปโดยไมไดตั้งใจ หรือเปนอุบัติเหตุไมควรจัดวาเปน
พฤติกรรมกาวราว ซ่ึงถาพฤติกรรมกาวราวนี้ เกิดข้ึนในโรงเรียนแลว ผูแสดงพฤติกรรมกาวราวนั้นก็อาจแสดงออก
ทางกาย วาจา ในการทํารายผูอ่ืนได ก็จะทําใหเปนการรบกวนการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก ทําใหการ
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ดําเนินการสอนของครูเปนไปอยางไมราบรื่น และถามีการแสดงออกในลักษณะรุนแรงและบอยครั้ง ก็จะเกิดความ
เสียหายตอสังคมโดยรวมและเปนอุปสรรคขัดขวางในการจัดกระบวนการการเรียนรูของบุคคลอ่ืนได ซ่ึงนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมความกาวราวนั้นพบไดมากในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ดังนั้น แนวทางการแกไข หรือจัดการกับพฤติกรรมกาวราวสามารถทําไดหลายวิธี เพราะโดยธรรมชาติ
บุคคลมีแรงขับความกาวราวอยูในตัวทุกคน เพียงแตจะสามารถแสดงออกมาในทางท่ีเหมาะสมหรือไม หากเปนไป
ในทางไมเหมาะสมก็จะกลายเปนปญหาสังคมได ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนพลังกาวราวของตนไปในรูปแบบของการ
แขงขันท่ีสรางสรรค เชน การเรียน การสอบแขงขัน การกีฬา การทํากิจกรรมท่ีตองใชกําลัง อันเปนวิธีการทดแทน
หรือยายท่ีความกาวราวไปสูเปาหมายท่ีเปนประโยชน และไมกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง และผูอ่ืน (พระมหา
สมหวัง จันทราวุฒิกร, 2549) สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนกมล สุวิทยารัตน (2537) ท่ีไดศึกษาผลของการ
ฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมท่ีมีตอการปฏิบัติตนกับเพ่ือนตางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกพฤติกรรม
การแสดงออกท่ีเหมาะสมมีการปฏิบัติตนตอเพศตรงขามดีข้ึน 

ในขณะท่ี พัชรินทร แกวพาดี (2544) ศึกษาผลของกิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีมีตอพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานนากะทาด ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมกาวราว หลังจากเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธมีคะแนนพฤติกรรมกาวราวนอยกวานักเรียนในกลุมท่ีไมได
เขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรม
กาวราวหลังการเขารวมกลุมสัมพันธลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากงานวิจัยขางตนจึงพบวา วิธีแกไขจัดการกับพฤติกรรมกาวราวและการลดพฤติกรรมกาวราว 
ของนักเรียนสามารถทําไดหลายวิธี แตตองเลือกเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมกับเด็ก เทคนิควิธีนั้นมีหลากหลายวิธี 
ในการสงเสริมเด็กใหไดเรียนรูสังคม เชน การใชเกม กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเขา
จังหวะ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ และกิจกรรม walk rally (สมชาติ กิจยรรยง และจีรชา ใจเอ่ียม, 2543) 
ตลอดจนการใหคําปรึกษา การใชกิจกรรมกลุม และการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม การระบายแรงขับ
ความกาวราวในรูปแบบท่ีสังคมยอมรับ การเสริมแรง การใชดนตรี การสรางพฤติกรรมคูแขงความกาวราว 
นอกจากนี้ยังมีวิธีอ่ืนเชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมกลุมสัมพันธ โดยมีแนวคิดและวิธีการแตกตางกันไป การหาวิธี
ลดพฤติกรรมกาวราวมีความสําคัญ เพราะพฤติกรรมกาวราวเปนพฤติกรรมท่ีทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน และ
อาจเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมอาชญากรได  เปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค จึงมีผูท่ีศึกษาหาแนวทางในการลด
พฤติกรรมกาวราวดวยวิธีการตางๆ อยางมากมาย 
 มวยเปนกีฬาตอสู ท่ีมีความรุนแรง และความกาวราวอยูในตัวของชนิดกีฬา ซ่ึงในการฝกซอมมวยนั้น 
นอกจากจะฝกสอนทางดานทักษะกีฬาแลว ก็ยังมีการสอดแทรกการสอนคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ําใจนักกีฬา 
และศีลธรรมจรรยามารยาทตางๆ เอาไวอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของประทีป กันภัยเพ่ือน (2549) ท่ีไดศึกษา
ผลการฝกอบรมพฤตินิสัยของผูตองขังชาย โดยใชการฝกอบรมศิลปะแมไมมวยไทย และเพ่ือสรางยุทธศาสตรการ
ใชศิลปะแมไมมวยไทยในการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังชายเรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวา 
กระบวนการฝกอบรมศิลปะแมไมมวยไทยสามารถพัฒนาเจตคติ และพฤตินิสัยของผูตองขังชายใหมีคาเฉลี่ยเจตคติ 
และพฤตินิสัยสูงข้ึน โดยหลังการฝกอบรมกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤตินิสัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
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มวยเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก และทางโรงเรียนวัดราชาธิวาส ก็ไดใหการสนับสนุน 
ในการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด มีอาจารยผูฝกสอนท่ีมีความชํานาญ มีสถานท่ีฝกซอม อยางครบถวน มี
การจัดการเรียนเรียนการสอนท้ังในชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา และในรูปแบบชุมนุมกิจกรรม ในแตละปจะมีเด็ก
นักเรียนมาสมัครเขารวมกิจกรรมชุมนุมมวยเปนจํานวนมาก และเด็กนักเรียนก็สามารถไปชนะการแขงขันตางๆ มา
อยางมากมาย  
  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการฝกมวยสากลท่ีมีตอระดับพฤติกรรม
กาวราวของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีพฤติกรรมกาวราว เนื่องจากในการฝกมวยนั้นผูฝกตองมี
ระเบียบวินัยท่ีดี มีความเคารพในกฎกติกา เชื่อฟง และมีมารยาทท่ีดีงาม นอกจากนั้นยังมีประโยชนทําใหรางกาย
แข็งแรง สุขภาพสมบูรณ ฝกความทรหดอดทน และปลูกฝงใหมีน้ําใจนักกีฬา ทําใหมีความม่ันใจ 
ในตนเอง รูจักควบคุมตัวเอง และฝกใหนําเอาความกาวราวมาแสดงออกอยางเหมาะสมในทางการกีฬา  
เพราะการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีจะควบคุมตนเองในการปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน รูจักยอมรับตนเอง สามารถเลือกการแสดงออกและปฏิบัติไดเหมาะสมในแตละสถานการณ หรือนําความ
กาวราวไปใชในการแสดงออกเชิงสรางสรรค เกิดกระบวนการปรับความคิดและทัศนคติตางๆ ในระหวางท่ีเขารับ
การฝกตามโปรแกรมการฝกมวยสากล ชวยใหเด็กไดปลดปลอยพลัง และแสดงออกไดอยางเหมาะสม โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ จะใหเด็กนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมกาวราวเขารวมกิจกรรมชุมนุมมวยของทางโรงเรียนวัดราชาธิวาส และ
ฝกมวยสากลตามโปรแกรมการฝกมวยสากลท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการฝกมวยสากลท่ีมีตอพฤติกรรมความกาวราว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
วัดราชาธิวาส ท่ีเขารวมฝกกับไมไดเขารวมฝกมวยสากลจากแบบฝกท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 
 ผูวิจัยไมไดควบคุมพฤติกรรมนอกเหนือจากการเขาโปรแกรมฝกมวย และไมไดควบคุมสภาพแวดลอมของ
กลุมตัวอยาง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีพฤติกรรมกาวราว จํานวน 100 คน 
 กลุมตัวอยาง นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีพฤติกรรมกาวราว และไมเคยฝกมวยสากล 
จํานวน 30 คน และแบงเปนกลุมทดลอง 15 คน กับกลุมควบคุม 15 คน ดวยวิธี Simple Random Sampling 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและศึกษาผลของโปรแกรมการฝกมวยสากลท่ีมีตอพฤติกรรม
กาวราวในนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ใชรูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental Design) มีแบบแผนการทดลองแบบสองกลุม โดยมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 30 คน และกําหนดให 
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กลุมท่ี 1 คือ กลุมทดลอง จํานวน 15 คน กําหนดใหทําการฝกซอมโปรแกรมการฝกมวยสากล 
กลุมท่ี 2 คือ กลุมควบคุม จํานวน 15 คน กําหนดใหเรียนในชั้นเรียนและดําเนินกิจกรรมประจําวัน

ตามปกติ 
จากนั้นใหท้ังสองกลุมทําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราวกอนเริ่มการทดลอง แลวนําคะแนนความกาวราว

ท้ังสองกลุมมาหาคาความแปรปรวน พบวาความแปรปรวนของท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน โปรแกรมการฝกมวย
สากลใชระยะเวลาในการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน โดยฝกในวันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแตเวลา 15.30 – 
16.30 น. เม่ือสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหท่ี 8 ใหกลุมทดลองท้ัง 2 กลุมทําแบบประเมินพฤติกรรมกาวราว จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยสถิติ เพ่ือศึกษาหาคาความแตกตางของคะแนนพฤติกรรมกาวราวระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  
 
ผลการวิจัย 

ในการนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกโปรแกรมมวยสากลท่ีมีตอระดับพฤติกรรมความกาวราวใน
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ผูวิจัยวิเคราะหผลจากแบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียนไดขอมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมความกาวราว กอนการฝก และหลังการฝก สัปดาหท่ี 8 
ระหวางกลุมทดลอง กับกลุมควบคุม 

ระดับพฤติกรรมความกาวราว N x̄ ±S.D. t p 

กอนการฝก     
          กลุมทดลอง 15 42.33 ± 16.66 -.12 .91 
          กลุมควบคุม 15 43.00 ± 13.77    
ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8     
          กลุมทดลอง 15 20.27 ± 11.06 -4.39 .000* 
          กลุมควบคุม 15 35.73 ± 8.01   

*p < .05 
จากตารางท่ี 1 พบวา กอนการฝก ระดับพฤติกรรมความกาวราวของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 42.33 ± 

16.66 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 43.00 ± 13.77 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับพฤติกรรม พบวา 
ระดับพฤติกรรมกาวราวของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 ความกาวราวของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 20.27 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 
35.73 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับพฤติกรรม พบวา ผลวิเคราะหคา p นอยกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีกําหนดเอาไวคือ .05 แสดงวาพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
หลังการฝกสัปดาหท่ี 8 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมความกาวราวของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ระหวาง 
กอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหท่ี 8  

ระดับพฤติกรรมความกาวราว n x̄  ±S.D. T p 

กลุมทดลอง     
          กอนการฝก 15 42.33 ± 16.66 6.27 .000* 
          หลังการฝกสัปดาหท่ี 8 15 20.27 ± 11.06    
กลุมควบคุม     
          กอนการฝก 15 43.00 ± 13.77 1.97 .070 
          หลังการฝกสัปดาหท่ี 8 15 35.73 ± 18.01   

*p < .05 
จากตารางท่ี 2 พบวา ในกลุมทดลอง กอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความกาวราวเฉลี่ย  

42.33 ± 16.66 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 มีคาเฉลี่ย 20.27± 11.06 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับ
พฤติกรรมระหวางกอนและหลังการฝก พบวา ผลการวิเคราะหคา p นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงวาพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนกลุมทดลอง กอนการฝก และหลังการฝกมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สวนกลุมควบคุม กอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความกาวราวเฉลี่ย 43.00± 13.77 และหลังการฝก
สัปดาหท่ี 8 มีคาเฉลี่ย 35.73± 18.01 ผลการวิเคราะหคา p มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา
พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนกลุมควบคุม กอนการฝก และหลังการฝกไมมีความแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมกาวราวเปนสิ่งท่ีมนุษยเรียนรูจากสังคมในขณะท่ีมีการเจริญเติบโตข้ึน ซ่ึงความกาวราวนี้เปน
พฤติกรรมท่ีนักจิตวิทยาใหความสนใจมาก และไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความกาวราวไวหลายแนวคิด แนวคิด
ใหญๆเก่ียวกับธรรมชาติของความกาวราวนั้นมีดวยกัน 3 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีท่ีวาความกาวราวเปนสัญชาตญาณ 
ไดใหแนวคิดวาความกาวราวเปนสัญชาตญาณมนุษย ซ่ึงเกิดจากจิตใจและความตองการของบุคคล 2) ทฤษฎีท่ีวา
ความกาวราวเปนการตอบสนองความคับของใจ ไดใหแนวคิดวาความกาวราวเกิดจากการท่ีบุคคลมีความคับของใจ
ท่ีอยูในตัว และตองการปลดปลอยซ่ึงออกมาในรูปของความกาวราว และ 3) ทฤษฎีท่ีวาความกาวราวเปนสิ่งท่ี
มนุษยเรียนรู ไดใหแนวคิดวาความกาวราวเปนสิ่งท่ีมนุษยเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอความขุนเคืองตางๆ ท้ังนี้ท้ังนั้น
จากท่ีกลาวมา สามารถแบงสาเหตุของความกาวราวไดอยางกวางๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ เกิดจากตัวบุคคลเอง 
และเกิดจากสิ่งแวดลอม โดยการวัดความกาวราว สามารถทําไดดวยการใหทําแบบสอบถาม หรือทําการสังเกต
พฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรม  

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบโปรแกรมการฝกมวยสากลสําหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนข้ึน ในกิจกรรมการฝกแตละครั้งจะประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 1) การอบอุนรางกายกอน
การฝก 2) การฝกทักษะมวยสากล 3) กิจกรรมกลุมตามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน เชน การฝกการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
การควบคุมอารมณ เปนตน  
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จากผลการทดลองการใชโปรแกรมการฝกมวยสากลท่ีมีผลตอพฤติกรรมความกาวราว ในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมกาวราวของกลุมทดลอง ระหวางกอนการเขารวมโปรแกรมฝกมวย
สากล และ หลังเขารวมการฝกโปรแกรมมวยสากล พบวา มีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการฝกมีคะแนนต่ํากวากอนการฝก เปนผลมาจากการเขารวมกิจกรรมการฝกโปรแกรม
มวยสากล ซ่ึงเปนกิจกรรมกลุมรูปแบบหนึ่ง ในโปรแกรมประกอบไปดวยการฝกกิจกรรมมวยสากล และการ
กิจกรรมเสริมท่ีใหผูฝกไดฝกการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม รูจักการแกไขสถานการณตางๆท่ีสุมเสี่ยงตอ
การแสดงพฤติกรรมกาวราว ซ่ึงทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูกิจกรรมกลุม และการแสดงออกท่ีเหมาะสม การ
ดําเนินกิจกรรมกลุมชวยใหบุคคลรูจักตนเองสํารวจสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตนเองได ฝกการยอมรับตนเอง 
ไดระบายความรูสึกคับของใจ และพยายามแกไขปรับปรุงเจตคติ และพฤติกรรมของตนใหไปในทางท่ีเก่ียวของ 
กิจกรรมกลุมมุงฝกใหคนเรารูจักการทํางานรวมกันเปนการใชเวลาเพ่ือใหเกิดประสบการณ จริงๆ ในกลุม หรือการ
ใหกลุมเรียนรูจากการกระทําหรือจากประสบการณ กิจกรรมกลุมเสริมสรางมนุษยสัมพันธ สรางกลุมใหเหนียวแนน
สามัคคีกัน เขาใจกันและทํางานรวมกันได ประโยชนของการทํากิจกรรมกลุม คือ กลุมมีคุณคาในดานการพัฒนา 
ดังนั้นคือสนองความตองการพ้ืนฐานของบุคคล ท้ังดานรางกายและจิตใจ เชนความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม 
ความปลอดภัย การยอมรับกลุม สรางพัฒนาการทางดานสังคม และอารมณ เม่ือคนเขากลุมจะเรียนรูเรื่องการ
ปฏิบัติตัวทางสังคม รูจักควบคุมอารมณในการแสดงออก เพราะไดประสบการณจากสมาชิกแตละคนในกลุม รูวา
สิ่งใดควรหรือไมควรปฏิบัติ ทําใหเกิดพัฒนาการทางอารมณสังคมในสมาชิกข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิราณี 
ฟูวุฒิ (2543) ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลการใชกิจกรรมกลุมท่ีมีตอการปรับพฤติกรรมกาวราวของเยาวชนในสถานพินิจ
และคุมครองเด็ก และเยาวชน จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมกลุมปรับพฤติกรรมมีแนวโนม
พฤติกรรมกาวราวลดลงจากระยะกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ระวีวรรณ คําสม (2542) ท่ีไดศึกษาผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมโดยใช
กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอการปฏิบัติตนกับเพ่ือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัด
นครปฐม พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตนกับเพ่ือนนักเรียนดีข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Leichtweis (1996) ไดศึกษาผลของการฝก
ทักษะทางสังคมในการเห็นคุณคาของตนเองของนักเรียนท่ีถูกรบกวนทางอารมณอยางรุนแรง ซ่ึงจะสํารวจ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกทักษะทางสังคมในการสงเสริมการเห็นคุณคาในตัวเองของนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางอารมณเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดยทําการทดลองโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในชวงฤดูรอน ใช
ระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเห็นคุณคาในตัวเองและความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนมากอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลจากการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังเขารวมโปรแกรมการฝกมวยสากล
พบวามีพฤติกรรมกาวราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมกาวราว
นอยกวากลุมควบคุม แสดงวาการเขารวมกิจกรรมโปรแกรมการฝกมวยสากลชวยใหนักเรียนไดออกกําลังกาย และ
แสดงออกทางกายอยางเหมาะสมผานกิจกรรมกีฬา ทําใหมีพฤติกรรมกาวราวลดลง การแสดงออกท่ีเหมาะสมเปด
โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง จากเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงแมแบบ ทําใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็น ไดสังเกต ไดแสดงตามแมแบบ ไดรับคําแนะนํา การฝกเพ่ิมเติม และยังไดรับการเสริมแรงจาก
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ผูวิจัยอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความชํานาญ การเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง สวนนักเรียนท่ีไมไดรับ
การฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดเรียนรูและปฏิบัติตามตัวแบบท่ีดี จึงไม
สนใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการทดลองแตก็เพียงเล็กนอยซ่ึงอาจเกิด
จากการตองการมีสวนรวมในการทดลอง ดังนั้นการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมสามารถลดพฤติกรรม
กาวราวของนักเรียนในกลุมทดลองไดดีกวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (2520) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมกาวราวเปนกลุมของนักเรียน
อาชีวศึกษา พบวา เด็กท่ีกาวราวมากท่ีสุดเปนพวกท่ีใชสมอง และไมมีโอกาสจะออกแรงทางกายเพ่ือลดความคับ
ของใจ อันเปนการลดความกาวราวในตัวลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร หาดทวายกาญจน (2547) ท่ี
ศึกษาเรื่องผลของกิจกรรมกลุมในการลดพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนชุมชนวัดจันทรกะพอ 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงพบวา พฤติกรรมกาวราวของนักเรียนกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพฤติกรรมกาวราวหลังการทดลองลดลง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
พฤติกรรมกาวราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมกาวราวนอยกวา
กลุมควบคุม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ประทีป กันภัยเพ่ือน (2549) ท่ีวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการใช
ศิลปะแมไมมวยไทยเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังชายเรือนจํา จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงผลการวิจัย พบวา 
กระบวนการฝกอบรมศิลปะแมไมมวยไทยสามารถพัฒนาเจตคติ และพฤตินิสัยของผูตองขังชายใหมีคาเฉลี่ยเจตคติ 
และพฤตินิสัยสูงข้ึนมากกวากอนการอบรม และหลังการฝกอบรม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤตินิสัยสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา ตาบัง (2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองตอการรับรูสมรรถนะแหงตนในการควบคุมพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุน 
พบวาเด็กวัยรุนท่ีไดรับโปรแกรมการกํากับตนเองมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการควบคุมพฤติกรรม
กาวราวสูงกวากลุมท่ีไดรับการเรียนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัชดาภรณ ไกรกรึง (2549) ท่ีศึกษาเก่ียวกับผลของการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
พฤติกรรม กาวราวของนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีพฤติกรรมกาวราว
ลดลงมากกวานักเรียนท่ีไมไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุป   

ระดับพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ของกลุม
ทดลอง กอนฝกมวยและหลังการฝกมวยตามโปรแกรมฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยมีพฤติกรรมกาวราวหลังการทดลองลดลงระดับพฤติกรรมความกาวราวของนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม หลังการฝกมวยตาม
โปรแกรมฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรม
กาวราวนอยกวากลุมควบคุม 
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ขอเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยนี้ทําใหไดขอมูลวาการนําเด็กท่ีมีพฤติกรรมกาวราวมาเขากิจกรรมฝกโปรแกรมมวยสากลซ่ึง

เปนกิจกรรมกลุมประเภทหนึ่งนั้น เปนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหนึ่งทําใหเด็กมีพฤติกรรมความกาวราวลดลง 
ในการวิจัยครั้งตอไปควรทดลองนํากิจกรรมกลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการฝกกีฬามาปรับประยุกตใชได 

2. ในการฝกมวยสากล หรือกีฬาชนิดตางๆ ครูผูสอนควรเพ่ิมเติม หรือสอดแทรกกิจกรรมกลุมอ่ืนๆ ท่ีจะ
ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู และการปรับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ใหเปนพฤติกรรมแสดงออกท่ีเหมาะสมดวย 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งตอไปสามารถใชประเภทกีฬาอ่ืนๆนอกเหนือจากมวยสากลได เชน เทควันโด ยูโด และควร
ศึกษาขอมูลความสัมพันธ หรือองคประกอบอ่ืนๆของพฤติกรรมความกาวราว เชน สภาพครอบครัว ความสัมพันธ
ในสังคม เปนตน 

2. ควรศึกษาผลของการฝกกีฬาประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอพฤตินิสัยอ่ืนๆ เชน การมีวินัยในตนเอง  
ความเชื่อม่ันในตนเอง ภาวะความเปนผูนํา เปนตน  

3. ควรนําโปรแกรมการฝกมวยสากลไปใชกับนักเรียนระดับอ่ืน เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีมีพฤติกรรมกาวราว เปนตน 

4. ควรมีการศึกษาความคงทนของระดับพฤติกรรมความกาวราวภายหลังการทดลอง เชน 3 เดือน, 
6 เดือน เปนตน 

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง การฝกมวยสากลควบคูกับการฝกกิจกรรม กับ การฝกมวยสากล
เพียงอยางเดียว 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวน
ลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่อง
ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีระหวางกิจกรรมการวาดภาพระบายสีกับกิจกรรมการ
พิมพภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสวนลุมพินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คนโดยใชรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมศิลปะ จํานวน 20 แผน แบบประเมินการทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดเลาเรื่อง แบบทดสอบวัดทักษะการพูดเลาเรื่องกอนและหลังการสอนแบบใชกิจกรรม
ศิลปะ วิเคราะหขอมูลโดย หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยโดยใชคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนสวนลุมพินี ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสีมีทักษะการพูดเลาเรื่องสูงข้ึน 2) ทักษะการพูดเลาเรื่องของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนสวนลุมพินี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพมีทักษะการพูด
เลาเรื่องสูงข้ึน 3) ทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนสวนลุมพินีท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการพิมพภาพมีทักษะการพูดเลาเรื่องสูงกวาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คําสําคัญ: กิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ ทักษะการพูดเลาเรื่อง 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research (1) to compare Story telling Skill before and after acquired 
through drawing and painting activity of kindergarten of Suanlumpini School higher than before 
(2) to compare Story telling Skill before and after acquired through printing activity of 
kindergarten of Suanlumpini School higher than before (3) to compare Story telling Skill 
between drawing and painting activity and printing activity, a sample was selected from 30 
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students and divided into 2 groups each group consisted of 15 students of Suanlumpini School 
Bangkok Province, by using experimental research method, the research instruments consisted 
of 20 Arts Activities Learning Plans, Story telling Skill Development Assessment,  Pre – test and 
Post – test of Story telling Skill by using Art Activities – data was analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent samples 

The result shown that (1) Story telling Skill of kindergarten 2, academic year 2014 of 
Suanlumpini School after acquired through drawing and painting activity higher than before 
significantly. (2) Story telling Skill of kindergarten 2, academic year 2014 of Suanlumpini School 
after acquired through printing activity higher than before significantly. (3) Story telling Skill of 
kindergarten 2, academic year 2014 of Suanlumpini School after acquired through printing 
activity higher than drawing and painting activity significantly different at .05 level. 
 Keywords: Art Activities, affect to Speaking Skill 
 
บทนํา 
 ธรรมชาติของมนุษยเม่ือมาอยูรวมกันเปนกลุมก็เกิดเปนสังคมมนุษยข้ึน สังคมของมนุษยเริ่มมาจากสังคม
เล็กๆ คือ ครอบครัว จากนั้นก็มีการรวมตัวกันมากข้ึนจนกลายเปนสังคมระดับตางๆ ไดแก สังคมครอบครัว สังคม
เมือง สังคมประเทศชาติ และสังคมโลก ไมวามนุษยจะอยูในสังคมระดับใดก็ตาม การดําเนินชีวิตของมนุษยในแต
ละสังคมยอมตองมีการติดตอสื่อสารกัน เพ่ือเรียนรูสิ่งตางๆรวมกัน ถายทอดความรูสึกนึกคิดใหมีความเขาใจกันใน
สังคมนั้นๆ และสิ่งท่ีใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกันก็คือ ภาษา (อัจฉรา ชีวพันธ, 2547: 1) เม่ือมนุษยอยูรวมกัน
ในสังคม มนุษยจะเรียนรูภาษาไดจากการไดยินไดฟงผูอ่ืนแลวจึงเลียนแบบ เชน เด็กๆ เม่ือเริ่มหัดพูด พอแมหรือ
ผูใหญท่ีใกลชิดก็จะสอนใหเด็กพูดตามบาง พูดใหเด็กฟงแลวใหเด็กเลียนแบบบาง การเรียนรูทางภาษาก็จะคอยๆ 
เพ่ิมพูนและพัฒนาข้ึนตามวัย ตามประสบการณ ตามความสามารถ และตามสภาพแวดลอมของบุคคลนั้น เม่ือ
มนุษยมีการเรียนรูภาษาก็ยอมมีสวนชวยถายทอดและสืบสานภาษาในสังคมของตนใหพัฒนาและมีความเจริญท่ี
ม่ันคงตอไป นอกจากนี้ยังอาจเผยแพรไปสูสังคมอ่ืนๆ ได (อัจฉรา ชีวพันธ, 2547: 4) 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไดดียอมไดเปรียบในการดํารงชีวิต เพราะสามารถรูเทาทัน
เหตุการณ และความเปนไปตางๆไดดี ดังนั้น การพัฒนาประชากรของประเทศจึงตองคํานึงถึงแนวโนมและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีจะตองพัฒนาใหประชากรมีทักษะการสื่อสารและการใชภาษาท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียม
และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ซ่ึงตองเริ่มพัฒนาตั้งแตในระดับปฐมวัย 0-6 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีเด็กมีพัฒนาการ
ทางภาษาเจริญงอกงามอยางรวดเร็วข้ึน (อารี สัณหฉวี, 2537: 183) 

เด็กทุกคนเกิดมาพรอมกับความสามารถในการเรียนรูการใชภาษาท้ังดานความหมาย ประโยค และเสียง
จากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (หรรษา นิลวิเชียร, 2535: 206) การพัฒนาทักษะภาษาตองอาศัยทักษะท้ัง 4 ดาน 
คือ การพูด ฟง อาน และเขียน ท่ีพัฒนาไปพรอมๆ กัน (เยาวภา เดชะคุปต, 2528: 50) 

การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายรูปแบบหลายวิธี เชน การเลา
นิทาน การทองบทกลอน คําคลองจอง การแสดงละคร และการแสดงบทบาทสมมติ เพราะเด็กในวัยนี้ มี
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จินตนาการสูง สามารถเลาเรื่องราวตางๆ ตามความคิดได เราควรใหเด็กไดเลาเรื่องท่ีเด็กเห็นเด็กรู ถาผิดผูใหญควร
อธิบายใหถูก การพูดการสนทนาจะทําใหเด็กพัฒนาภาษาไดดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2542: 112) 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษากอนภาคบังคับท่ีมีความสําคัญในอันท่ีจะชวยสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัย ไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง สอดคลองกับวัยและพัฒนาการ ท้ังนี้เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีมี
พัฒนาการทุกดาน เจริญเติบโตในอัตราท่ีสูงสุดโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองซ่ึงจะเติบโตไดรอยละ 80 ของ
ผูใหญ เปนระยะท่ีเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุดในชีวิต (อุดมลักษณ กุลพิจิตร และคณะ, 2539: 1) ดังนั้นการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยจึงมีจุดหมายใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรมและควร
ตระหนักถึงความสําคัญในการแสวงหาความรูในการทํากิจกรรมและการจัดประสบการณตรง ตามจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรค ในการแสดงออกทางศิลปะและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง การจัดกิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัยควรจัดในลักษณะการใชสื่อการสอนเปนสําคัญ เพ่ือพัฒนาตนเองในทุกๆ ดาน (เยาวภา เดชะคุปต, 2525: 
7)  
 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนท่ีแยกเปนวิชาๆ ไมสามารถทําใหผูเรียนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก
การเรียนวิชาตางๆ มาเชื่อมโยงเพ่ือใชในการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากวิชาและประสบการณตางๆ เขาดวยกัน ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรูจากวิชา
หนึ่งไปยังวิชาท่ีนํามาผสมผสาน เปนการสงเสริมใหมีการขยายโลกทัศนและวิสัยทัศนใหกวางข้ึน ตอบสนอง
ความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียนและตอบสนองตอความสามารถท่ีจะแสดงออกทางอารมณ (emotional 
intelligence) (นพเกา ณ พัทลุง, 2548: 35)                 

 การเรียนรูโลกภายนอกดวยประสาทสัมผัส (senses perception) เปนธรรมชาติการเรียนรูของเด็กอยู
แลว และกิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมหนึ่ง ท่ีฝกใหเด็กรูจักนําเอาธรรมชาติของตนเองท่ีมีอยู มาใชเก็บเก่ียวความรู
ตางๆ ท่ีอยูรอบตัว โดยเฉพาะความรูอันจะเปนพ้ืนฐานพัฒนาวุฒิภาวะทางสุนทรียภาพใหแกตน      
 นอกจากนั้นระหวางการแสดงออกทางศิลปะ เด็กยังอาจไดรับประสบการณท่ีนอกเหนือไปจาก
ประสบการณทางสุนทรียภาพอีกมากมายอาจจะเรียกวาเปนประสบการณหรือความรูทางออมท่ีไดจากงานศิลปะ
ไดแกประสบการณทางสังคม ประสบการณในการใชเครื่องมืองายๆ รูจักวัสดุตางๆ เปนตน ซ่ึงมีสวนชวย
พัฒนาการเจริญเติบโตทางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมของเด็ก (พีระพงษ กุลพิศาล, 2536: 33)  
 ศิลปะเด็กเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กรูจักเลือกสรร และสรางสรรคงานดวยวัสดุตางๆ เปนการเสนอ
ความรูสึกนึกคิดผานวัสดุเหลานั้น สรางความประทับใจใหกับตนเองในขณะปฏิบัติงาน และสรางความภาคภูมิใจท่ี
สามารถสรางงานใหสําเร็จลงได นอกจากนั้น ยังเปนการสรางความรูสึกชื่นชมผลงานศิลปะท่ีมีความสัมพันธกับ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซ่ึงมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันดวยเชนกัน     
 ประสบการณทางศิลปะจะชวยสงเสริมการเรียนรูและชวยสงเสริมสติปญญาของเด็กใหดีข้ึน เพราะ
ประสบการณในการสรางสรรคศิลปะ เด็กจะตองคิด สํารวจตรวจสอบ สรางสรรคใหสัมพันธกับวัสดุเปนการชวยให
เด็กไดเรียนดวยการกระทําจริงและมีประสบการณตรงศิลปะชวยเพ่ิมพูนประสบการณ ชวยใหเด็กไดทดลองคนควา 
ไดพบเปาหมายการแสดงออกพฤติกรรมเหลานี้ยอมพัฒนาใหเกิดประสาทฉับไวในการรับรู ม่ันใจในความคิดและ
กลาแสดงออก ซ่ึงนั่นเปนวิถีทางท่ีมีผลตอการพัฒนาทางสติปญญานั่นเอง (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539: 60-61, 104)  
 กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนในแงของการสงเสริมและพัฒนาเด็กในดานตางๆ หากครูผูสอนได
มีการนําศิลปะมาบูรณาการกับวิชาสามัญของเด็ก จะสามารถสงเสริมการเรียนรูตางๆ ท่ีบกพรองได ดังนั้นผูวิจัยจึง
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สนใจท่ีจะนํากิจกรรมทางดานศิลปะมาใชพัฒนาทักษะการพูดเลาเรื่อง เพ่ือเสริมความสนใจ ชวยใหเด็กสามารถ
เรียนรูและสามารถพูดสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงผูวิจัยมองเห็นวา กิจกรรมศิลปะนาจะเปนอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีครูผูสอนในรายวิชาอ่ืนนํามาประยุกตและปรับใชในการเรียนการสอนของตนก็จะสามารถชวยกระตุนใหเด็ก
เกิดความสนใจและอยากท่ีจะเรียนรู เกิดสมาธิในการทํากิจกรรมและสามารถเรียนรูไดนานข้ึน สงผลใหเด็กมี
พฤติกรรมท่ีดี และเรียนรูไดเต็มศักยภาพมากยิ่งข้ึน   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีระหวางกิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสีกับกิจกรรมการพิมพภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จุดประสงค (1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินี
กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี (2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ (3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการ
พูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีระหวางกิจกรรมการวาดภาพระบายสีกับกิจกรรมการพิมพภาพ โดย
มีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาอยู ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2557 โรงเรียนสวนลุมพินีเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน  
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาอยู ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนสวนลุมพินีเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยการเลือกจับคู
คะแนนความสามารถในการเลาเรื่องออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมศิลปะ 2 รูปแบบ ไดแก การวาดภาพระบายสีและการพิมพภาพ  
จํานวน 20 แผน ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดเลาเรื่องกอนและหลังการสอนแบบใชกิจกรรมศิลปะ 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
           1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมจาก โครงการบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ถึงผูบริหาร
โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
           2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลไปติดตอกับผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
ดวยตนเอง และทําการนัดหมายวันและเวลาในการสอบ 
           3. เตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางในแตละครั้ง วางแผนในการเนิน
การสอบ และขอความอนุเคราะหครูประจําชั้นเปนผูดําเนินการสอบให 
           4. นําแบบทดสอบความสามารถดานทักษะการพูดเลาเรื่องไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางการวิเคราะห
ขอมูล 
 
ผลการวิจัย  

1.ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี พบวาทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

2.ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ พบวาทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนโดยโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 

3.ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีระหวางกิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีกับกิจกรรมการพิมพภาพ พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมการพิมพภาพมีทักษะการเลา
เรื่องสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบท่ีมีตอทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนชั้นปฐมวัย 
โรงเรียนสวนลุมพินีสามารถนําไปสูการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติคาที (t-test dependent 
sample) พบวาทักษะการพูดเลาเรื่อง ของนักเรียนโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงวาผูเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี มีทักษะการพูดเลาเรื่องไดอยางคลองแคลว  ถอยคํา น้ําเสียงชัดเจน อันเปนผลมา
จากแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสีท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
จึงสามารถสรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู การใชกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีทําใหเด็กไดคิดจากประสบการณจริงท่ีเด็กไดพบเห็นบวกกับจินตนาการในการสรางภาพทําใหเด็กอยากท่ี
จะพูดเลาเรื่องราวของสิ่งท่ีตนเองวาด การใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสีทําใหเด็กสนุก มีความสุขในการทํางาน
สงผลใหเกิดความม่ันใจในการพูด  
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 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีกอนและหลังจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample) 
พบวาทักษะการพูดเลาเรื่องของนักเรียนโดยโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 แสดงวาผูเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการพิมพภาพ มีทักษะการพูดเลาเรื่องไดอยางคลองแคลว ถอยคํา น้ําเสียงชัดเจน อันเปนผลมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ จึงสามารถ
สรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู การใชกิจกรรมการพิมพภาพชวยใหเด็ก
ไดรูจักการสรางภาพจากอุปกรณท่ีทําใหเกิดภาพซ่ึงจะตางกับการวาดภาพระบายสีท่ีตองรางเรื่องราวตางๆจาก
ประสบการณท่ีเห็นบวกกับจินตนาการ แตในการพิมพภาพเด็กตองใชจินตนาการมากกวา ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะเปน
ลักษณะแบบนามธรรมไมสามารถบงบอกรายละเอียดท่ีชัดเจนทําใหเด็กพูดเลาเรื่องไดอยางอิสระซ่ึงเปนผลมาจาก
การจินตนาการจากสีและรูปรางท่ีตนเองสรางข้ึนและเราจะรูเรื่องราวของภาพไดจากการพูดเลาเรื่องซ่ึงจะตางกับ
การวาดภาพท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน  

3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดเลาเรื่องของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินีระหวางกิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีกับกิจกรรมการพิมพภาพ พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมการพิมพภาพมีทักษะการเลา
เรื่องสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี โดยใชสถิติคาที (t-test Independent sample) 
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมการพิมพภาพมีทักษะการเลาเรื่องสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธี
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 แสดงวาผูเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการพิมพภาพ มีทักษะการพูดเลาเรื่องไดอยางคลองแคลว ถอยคํา น้ําเสียงชัดเจน อันเปนผลมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ จึงสามารถ
สรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู เพราะกิจกรรมการพิมพภาพทําใหเด็ก
ไดใชจินตนาการมากกวาการวาดภาพระบายสี ภาพท่ีเกิดจากการพิมพจะเปนลักษณะนามธรรมสวนภาพท่ีเกิดจาก
การวาดภาพระบายสีจะเปนรูปธรรมชัดเจน ทําใหการพูดเลาเรื่องไมถูกจํากัดดวยรูปท่ีวาด เม่ือภาพไมมี
รายละเอียดท่ีชัดเจนทําใหเด็กจินตนาการไดมาก โดยอธิบายภาพจากสีและลวดลายท่ีเกิดข้ึนดังนั้นกิจกรรมภาพ
พิมพจึงทําใหเด็กเลาเรื่องราวจากความคิดของตนเองไดมากกวาการวาดภาพระบายสี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
จอหน ดิวอ้ี (John Dewey อางถึงในอําพร ศรีหรัญ, 2540: 36) การจัดกิจกรรมศิลปะใหกับเด็กปฐมวัยจะชวย
สงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา  แสดงใหเห็นวาการจัด
กิจกรรมศิลปะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะการพูดเลาเรื่องไดดีจึงถือวาเปนวิธีการเรียนท่ีพัฒนาทักษะการพูด การ
คิดเรียบเรียงคําพูดเปนลําดับข้ันตอน มีความม่ันใจและกลาแสดงออกไดดีกวาวิธีอ่ืน  เพราะการจัดกิจกรรมศิลปะ
ถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีนาจะมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สนองการคิดเปนลําดับข้ันตอน สรางความม่ันใจและสรางสมาธิในการทํางาน รูจักอธิบายเหตุและผล สามารถทํา
ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน ไมจําเจ ซ่ึงชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนไดในทุกๆ วิชา 
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การสรางสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสมัพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 
(Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ 
A DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MULTIMEDIA USING SYNECTICS 
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FOR HIGH SCHOOL STUDENTS, ART DESIGN SECTION, ASSUMPTION SCHOOL 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมี
ปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน 3) หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีเรียนจากแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน 5) เพ่ือวัดความคิดสรางสรรคของผูเรียนท่ีเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมี
ปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน และ 6) เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน 
เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1.สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 
(Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ 2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ 3. แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ 4. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาค
เรียนท่ี 2/2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก สรุปไดวา การสรางสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
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ซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ เปนสื่อท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฎิสัมพันธ การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส ความคิดสรางสรรค 
 
ABTRACT 
 This research was to 1) develop an interactive multimedia using synectics instructional 
process to enhance creative thinking in product design for high school students, Art Design 
section, Assumption School, 2) evaluate the quality of interactive multimedia using synectics 
instructional process3)gain the efficiency of interactive multimedia using synectics instructional 
process, 4)study the learning achievement of the students who studied withinteractive 
multimedia using synectics instructional process, 5) study the creative thinking of the students 
who studied with interactive multimedia using synectics instructional process, and 6) evaluate 
the satisfaction of the students who studied with interactive multimedia using synectics 
instructional process. The research instruments were 1)an interactive multimedia using 
synectics instructional process to enhance creative thinking in product design for high 
school students, Art Design section, Assumption School, 2) quality evaluation form of 
interactive multimedia using synectics instructional process, 3) efficiency evaluation form of 
interactive multimedia using synectics instructional process, 4) learning achievement test, and  
5) satisfaction evaluation form of the students. The samples were 30 high school students,  
Art Design section, Assumption school who were studying in semester 2, 2014 academic year.  
The research findings were that the interactive multimedia using synectics instructional process 
gained the standard efficiency 80/80. The posttest score was significantly higher than pretest 
score at the level of .05. The students satisfied with interactive multimedia using synectics 
instructional process at the level of “much”. This research can be concluded that theinteractive 
multimedia using synectics instructional process can enhance creative thinking in product design 
for high school students. The interactive multimedia gain the quality and efficiency as the 
standardization, and can be used for instruction. 

Keywords:  interactive multimedia, synectics instructional process, creative thinking 
 

บทนํา 
ปจจุบันการเรียนการสอนท่ีจะทําใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคมีสื่อหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ สื่อ

มัลติมีเดีย ท่ีมีท้ังภาพสวยงาม และเสียงประกอบท่ีทําใหสื่อมัลติมีเดียมีความนาสนใจมากข้ึน ซ่ึงในอดีตสื่อมักจะ
เปนสื่อรูปแบบเดี่ยว (Single Form) ท่ีมีการถายทอดเนื้อหาไปยังผูรับสารเพียงชองทางเดียวไมวาจะผานทางการ
มองเห็น ทางการฟง หรือการสัมผัส ทําใหไมสามารถายทอดเนื้อหาบางเนื้อหาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได ตอมาก็มี
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การนําสื่อมัลติมีเดียมาใช และมีการพัฒนาเก่ียวกับเทคโนโลยีดานสื่อมากข้ึนจากท่ีระยะแรกใชมนุษยในการ
ควบคุมการทํางาน ก็ไดนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยโดยมีวัตถุประสงคใหสื่อมัลติมีเดียมีความนาสนใจมากข้ึน 
และชวยใหผูเรียนเกิดการรับรูท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการไดเห็น การไดยิน หรือแมกระท่ังความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธโตตอบกับสื่อ (ณัฐกร สงคราม, 2553: 3-13) 

สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธเปนการใชมัลติมีเดียในการควบคุมการใชงาน และความสามารถในการมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ โดยคอมพิวเตอรจะนําขอมูลจาก
ผูสอนไปประมวลผล เพ่ือใชเปนขอมูลในการโตตอบหรือการประเมิน จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ผูสอน
สามารถออกแบบการนําเสนอ การเลือกเสนทางเดิน การโตตอบ การใหความรู และกิจกรรมท่ีมีในสื่อมัลติมีเดีย
แบบมีปฏิสัมพันธได โดยผูเรียนสมารถควบคุมลําดับข้ันตอนการเรียนรู เลือกเนื้อหาการเรียน กิจกรรมการเรียน
ดวยตนเอง และการไดมีปฏิสัมพันธกับเรื่องท่ีเรียนซ่ึงจะสงผลดีตอการเรียนเปนรายบุคคล และสอดคลองกับทฤษฎี
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (กรมวิชาการ, 2544) 

ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการคิดทางสมองของมนุษยท่ีสามารถคิดคน ออกแบบสิ่งประดิษฐท่ีมี
ความแปลกใหม หรือพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ซ่ึงบุคคลท่ัวไปไดตีกรอบวาความคิดสรางสรรค 
คือพรสวรรคท่ีมีมาแตกําเนิด แตในความเปนจริงแลวความคิดสรางสรรคเปนความสามารถท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุก
คน ตามแนวความคิดของ ดร. เอ็ดเวิรด โด โบ โน (Dr. Edward de Bono) “ความคิดสรางสรรคเปนทักษะท่ี
พัฒนาได” 

กิจกรรมซินเนคติกส (Synectics) เปนกลไกลทางความคิดท่ีสําคัญในการทําปญหาท่ีคุนเคยใหแปลก หรือ 
เปนการอุปมาอุปมัย (Analogy) กําหนดไว 4 ลักษณะในการเปรียบเทียบ ซ่ึงถือวาเปนเนื้อหาการคนควาท่ีสําคัญ
ของวิธีการคิดเชิงสรางสรรค คือ (สรัญญา เชื้อทอง, 2553) 

1. การอุปมาอุปมัยโดยอิงตนเอง  (Personal Analogy) เปนการเปรียบเทียบโดยเอาตัวผูเรียนไปเปนบางสิ่ง
บางอยางท่ีครูยกข้ึน  การเปรียบเทียบเชนนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียน  มองเห็นทเรียนเปนสิ่งท่ีไมไกลตัว  
มองเห็นแนวคิดสรางสรรคจากฐานความคิดของตัวเองและบางความคิดจากสิ่งท่ีเปรียบเทียบ        

2. การอุปมาอุปมัยโดยตรง (Direct Analogy) เปนการเปรียบเทียบแบบงาย ๆ ระหวางของ 2 สิ่งความคิด 
2 ความคิด สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบแบบงาย ๆ เปนอะไรก็ได  เชน  สัตว พืช สิ่งของ  สถานท่ี  หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะชวย
ผูเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม 

3. การอุปมาอุปมัยอิงบัญญัติ  (Symbolic Analogy)  เปนการเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ เปนการสงท่ี
เปนนามธรรมมาใชเปรียบเปรย  เชน  การอุปมาอุปมัยเชิงบัญญัติของกอนอิฐ มีหลากหลาย เชน สําหรับชางทําอิฐ  
คือ  กรรมวิธีหรือสวนผสมตาง ๆ ของกอนอิฐ สําหรับสถาปนิก คือโครงสรางโคงของอาคาร เปนตน 

4. การอุปมาอุปมัย (Fantasy  Analogy)  พ้ืนฐานความคิดของ Sigmund Freud ท่ีสรางสรรคเกิดจากการทํา
ความปรารถนาใหเปนจริง โดยผูกําหนดปญหากําหนดปญหาดวยแรงปรารถนาอยางไรก็ไดอันปลอดจากเหตุผล 
หรือกฎเกณฑใด ๆ ท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมา 

การเรียนการสอนดวยกิจกรรมซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ีจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน
ได ซ่ึงครูผูสอนจะตองเปดกวาง และยอมรับในแนวความคิดของผูเรียนโดยไมปดก้ัน ถึงแมวาความคิดท่ีผูเรียน
แสดงออกมานั้นจะเหมาะสมหรือไมก็ตาม แตคอยแนะแนวทางจนผูเรียนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ท้ังนี้ก็
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 
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จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรางสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใช
กระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ ท้ังนี้ผูเรียนยังสามารถนํา
ความรูความสามารถท่ีไดไปออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ิมรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) 
เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลป
ออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

2. เพ่ือหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
ซินเนคติกส (Synectics) ท่ีสรางข้ึน 

3.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนค
ติกส (Synectics) ท่ีสรางข้ึน 

4.  เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนท่ีเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) ท่ีสรางข้ึน 

5.  เพ่ือวัดความคิดสรางสรรคของผูเรียนท่ีเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) ท่ีสรางข้ึน 

6.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการ
สอนแบบซินเนคติกส (Synectics) ท่ีสรางข้ึน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1.1  สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 1.2  แบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ แบบมาตราสวน 
(Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงในแบบประเมินคุณภาพไดกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
ดีมาก มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
 1.3  แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ คือแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 
และระหวางเรียน โดยแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเปนแบบอัตนัย  
 1.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนแบบทดสอบเปนแบบอัตนัย 
แบบแผนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group 
Pretest–Posttest Design) 
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สอบกอนเรียน                         การจัดกระทํา                      สอบหลังเรียน 
                 T1                                        X                                      T2   

 
ความหมายของสัญลักษณ  

  X        แทน    การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนจาก สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ 
โดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือสงเสริม 
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

T1       แทน    การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
T2       แทน    การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 
1.4 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซ แบบภาษาภาพ ของทอแรนซ ภาพประกอบดวย 3 

กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 การสรางภาพ กิจกรรมท่ี 2 การเติมภาพใหสมบูรณ กิจกรรมท่ี 3 เสนตรง 
 1.5  แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ แบบมาตรสวน 
(Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงในแบบประเมินคุณภาพไดกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด          
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1.  ผลการหาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ดานเนื้อหา และดานการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 
ดานละ 3 ทาน รวมจํานวน 9 ทาน  

1.1 ผลการหาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานสื่อ 
 
ตารางท่ี 1: ผลการหาคุณภาพดานสื่อ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

        X S.D. ความหมาย 
1. ดานภาพประกอบ 4.38 0.14 ด ี
2. ดานตัวอักษร 4.66 0.32 ดมีาก 
3. ดานวิดิทัศน 4.58 0.23 ดีมาก 
4. ดานเสียง 4.67 0.31 ดีมาก 
5. ดานปฏิสัมพันธ 4.32 0.22 ด ี

เฉล่ีย 4.52 0.24 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 1 คุณภาพดานสื่อของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ ดานภาพประกอบพบวาคะแนนเฉลี่ย

มีคาเทากับ 4.38 สวนเบ่ียงเบนเทากับ 0.14 ดานตัวอักษรมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.32 
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ดานวิดิทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.23 ดานเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ4.67 สวนเบี่ยงเบน
เทากับ 0.31และดานปฏิสัมพันธมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.22 คะแนนเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ 
4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ 0.24 เม่ือเทียบเกณฑท่ีไดกําหนดไวแลวคุณภาพของสื่อ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธฯมีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 
 

1.2 ผลการหาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 
ตารางท่ี 2: ผลการหาคุณภาพดานเนื้อหา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  ดานเนื้อหา 4.56 0.25 ดมีาก 
2.  ดานการใชภาษา 4.32 0.10 ด ี
3.  ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน 4.73 0.29 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.53 0.21 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 2 คุณภาพดานเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธฯ ดานเนื้อหาพบวาคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 
สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.25 ดานการใชภาษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนเทากับ 0.10 ดานแบบฝกหัด
ระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนเทากับ0.29  คะแนนเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ 4.53 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ 0.21 เม่ือเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธฯมี
คุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 
 

1.3 ผลการหาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส  
 
ตารางท่ี 3: ผลการหาคุณภาพดานการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  ดานการสอนแบบซิคเนคติคส 4.60 0.22 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.60 0.22 ดีมาก 
จากตารางท่ี 3 คุณภาพดานการสอนแบบชิคเนคติกส พบวาคะแนนเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ 0.22 เม่ือเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธฯมีคุณภาพอยู
ในเกณฑดมีาก 

2. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใช
กระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (Synectics) เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ 
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางแสดงคาเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน (แบบทดสอบ 50 ขอ) 
 
ตารางท่ี 4: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลท่ีไดจาก N X S.D. ∑D ∑D2 t-test 
กอนเรียน 46 24.45 5.50 

680 11550 22.63 
หลังเรียน 46 39.67 4.39 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา ผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 24.45 

คะแนน และแบบทดสอบหลังมีคะแนนเฉลี่ย 39.67 คะแนน คา t-test ไดเทากับ 22.63 แสดงวาคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปไดวาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสาน ท่ีสรางข้ึนทําใหกลุมตัวอยางเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

3.  ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย แบบมีปฏิสัมพันธ พบวาเห็นวากลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาดานการประเมิน ภาพ และเสียงประกอบทํา
ใหเกิดการกระตุนทําใหผูเรียนอยากเรียนมากข้ึน  
 
ตารางท่ี 5: ผลการหาความพึงพอใจ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  สวนของเนื้อหา 4.49 0.55 มาก 
2.  สวนของภาพนิ่ง 4.32 0.55 มาก 
3.  สวนของปฏิสัมพันธ 4.60 0.28 มากท่ีสุด 
4.  สวนของแบบทดสอบ 4.39 0.59 มาก 

เฉล่ีย 4.42 0.54 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสาน สวนของเนื้อหาไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.49 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.55 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก สวนของภาพนิ่งไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.32 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.55 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก สวนของปฏิสัมพันธไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.60 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดและสวนของแบบทดสอบไดคาคะแนนเฉลี่ย
ท่ี 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ซ่ึงอยูในระดับความพึงพอใจมาก คะแนนทุกดานมีคาเฉลี่ยรวมได
เทากับ  4.42  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยทุกดานมีคาเทากับ  0.54  เม่ือเทียบกับเกณฑแลวความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานอยูใน
เกณฑพึงพอใจมาก 
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สรุป 
จากการวิจัยครั้งนี้พบวาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส 

(Synectics) ท่ีสรางข้ึน เปนไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว 
1. สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก เพราะมีผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

ตรวจสอบเนื้อหา 
2. จากการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธฯ พบวาประสิทธิภาพ ท้ังในกระบวนการ

และหลังกระบวนการนั้นมีคาใกลเคียงกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีนํามาอางอิง (ศิริภัทร เพียศิริ, 2549) 
3. จากการนําประสิทธิภาพกอนกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (E2) มา

เปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกัน ซ่ึงเห็นไดวาคะแนนท่ีไดมีความแตกตางกันมาก แสดงวากลุมตัวอยางเกิดการ
เรียนรู เม่ือไดเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีนํามาอางอิง  
(เชาวลิต ศาสตรนอก, 2551) สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง  

4. จากการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลปออกแบบ โรงเรียนอัสสัมชัญ เม่ือเปรียบเทียบแลวพบวาคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีนํามาอางอิง (ธัญญชลิ
ตา สิทธิ์ภูรินทกุล, 2552) ดังนั้นสามารถนําสื่อมัลติมีเดียไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 
5.  จากการหาคาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนผลปรากฏวา สื่อ
มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธท่ีสรางข้ึนอยูในระดับความพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีใชอางอิง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติและ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียน รวม 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 4) แผนการจัดการเรียนรู สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 
คาที 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.71 
/80.42 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
 คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการออกแบบผลิตภัณฑ โปรแกรม Pro/DESKTOP 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to develop of computer assisted instruction 
lesson of the information technology entitled product design using Pro/DESKTOP for 
Matthayomsuksa 5 students in order to meet the efficiency criteria 80 / 80 2) to compare 
students’ learning achievement between those using the computer-assisted lesson and the 
conventional approach. 3) to study of students satisfaction with learning management of 
computer assisted instruction. The research sample for Matthayomsuksa 5 students consisted of 
80 students during the 2 semester of 2014. The research of instruments consisted of 1) the 
computer assisted instruction lesson. 2) the learning achievement test, and 3) the 
questionnaires measured the student’s satisfaction and 4) teaching plans. Data was analyzed by 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The research findings showed that 1) computer assisted instruction on product design 
desing using Pro/DESKTOP program for Matthayomsuksa 5 students had efficiency ratio at 80.71 
/ 80.42 2) the learning achievement of students taught by the computer assisted instruction 
lesson was higher than the students taught by the conventional approach at the 0.05 level of 
statistical significance. and 3) the Matthayomsuksa 5 students’ satisfaction towards using 
learning of computer assisted instruction were high 
 Keywords: Computer Assisted Instruction program, Product design Program Pro/DESKTOP 
 
บทนํา 
 การนําคอมพิวเตอรมาใชงานดานการเรียนการสอน สามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนแทนครูผูสอนโดย
สามารถแบงประเภทตามลักษณะการนําไปใชได 8 ประเภท ตามท่ี ไพโรจน ตีรณธนากุล และไพบูลย เกียรติโกมล 
(2541: 1-4) กลาวไว คือ แบบการสอน (Instruction) แบบสอนซอมเสริมหรือทบทวน (Tutorial) แบบฝกและ
ปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบแกปญหา (Problem Solving) แบบสรางจําลองสถานการณ (Simulation) 
แบบเกม (Games) แบบการคนพบใหม (Discovery) และแบบทดสอบ (Test) ซ่ึงรูปแบบเหลานี้กําลังไดรับความ
สนใจและมีการตื่นตัวกันเปนอยางมากตอวงการศึกษาซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําคอมพิวเตอรมา
ใชสรางเปนชุดบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือการสอน (Instruction) ท่ีมีลักษณะเพ่ือใชสอนความรูใหมทดแทนครู ท่ีมี
ลักษณะเปนแบบ Self – Study Package ซ่ึงเปนชุดบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทําการศึกษาไดดวยตนเองท่ีจะทําให
ผูเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคลเพ่ือสนองตอบตอความตองการของผูเรียนแตละบุคคลซ่ึงสอดคลองกับหลัก
ความแตกตางระหวางบุคคล ไมวาผูเรียนนั้นจะเปน ผูเรียนเกง ออน หรือปานกลางก็สามารถเรียนได นอกจากนี้ 
ภายในบทเรียนยังมีการ นําเสนอดวยระบบมัลติมีเดียท่ีรวมเอาสื่อตางๆ มาประมวลและนําเสนอบทอุปกรณ
คอมพิวเตอร โดยทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับตัวโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการสอนได ทําใหเกิดความ
สนใจและมีความรับผิดชอบตอตนเองในการเรียนรู 
 จะเห็นไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนับวาเปนสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการนํา
บทเรียนคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อในการสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดในระหวางผูเรียนกับ
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เครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับผูเรียนท่ีอยูในหองเรียนตามปกติ นอกจากนี้
คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการชวยเสริมแรง
ใหกับผูเรียน ดังนั้นในขณะนี้จึงมีการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางและแพรหลาย เพ่ือให
ผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมบทเรียนรูปแบบตางๆ ในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว รวมท้ังเสียงประกอบดวย ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย (กิดานันท มลิทอง, 
2540: 226-241)  
 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนเครื่องมือชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ
เครื่องชวยสอนดวยกัน องคประกอบท่ีทําใหคอมพิวเตอรชวยการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นอยูท่ีโปรแกรม 
(Software) ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่งของผูใชโดยท่ีผูสอนและผูเขียนโปรแกรมเปนผูท่ี
ตองพิจารณา วาควรผลิตโปรแกรมชวยสอนลักษณะใดจึงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีสมบูรณ โดยคํานึงถึง
หลักการทางพฤติกรรมศาสตร (Behavior Science) โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบตอบสนอง (S-R Theory) และ
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือถาผูเขียนตอบคําถามถูกก็จะไดรับคําชมเชย ถาตอบผิด
คอมพิวเตอรก็ใหกําลังใจ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533: 129-130) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคอมพิวเตอรยัง
สามารถชวยในการตัดสินใจและสามารถเลือกกิจกรรมตางๆ ได สามารถสราง แบบฝกหัด ขอทดสอบหรือกิจกรรม
ตางๆ เราสามารถใหคอมพิวเตอรเลือกกิจกรรมนั้นๆ ได โดยไมซํ้าแบบกันเลย ผูเรียนคนเดียวกันมาทําในเวลา
ตางกันก็จะไดรับกิจกรรมท่ีตางออกไป หรืออาจตองการใหทุกคนทํากิจกรรมเหมือนกันก็ทําไดและสามารถ
ตอบสนองกลับมาดวยเวลาท่ีรวดเร็ว เม่ือผูเรียนมีปญหาท่ีไมเขาใจบทเรียนผูเรียนสามารถกลับไปเริ่มเรียนตรงท่ียัง
ไมเขาใจไดทันที หรือถาตอบถูกทํากิจกรรมไดถูกตอง เครื่องก็จะรายงานผลใหทราบทันที ซ่ึงจะเปนการกระตุนให
ผูเรียนอยากเรียนและนอกจากนี้ ยังสามารถเก็บขอมูลเรื่องราวตางๆ ท่ีสรางข้ึน เม่ือผูเรียนตองการจะเรียนเรื่อง
อะไร บทใด เครื่องสามารถดึงเอาบทเรียนออกมาแสดงไดอยางรวดเร็ว และยังสามารถเก็บพฤติกรรมตางๆ ของ
ผูเรียนไดโดยท่ีผูสอนไมตองเฝาสังเกตุ (ธีรชัย ปูรณโชติ, 2539: 7) 
 สําหรับการจัดการเรียนรูในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม 
Pro/DESKTOP สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษาท่ีผานมา พบวา การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP ท่ีตรงกับสาระการเรียนรูมาตรฐาน ง 2.1 นั้น นักเรียนบางสวนท่ีเรียนรูไดชานั้น ขาด
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานไมสามารถทบทวนและฝกปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง ครูผูสอนจําเปนตอง
ทําการสอนซํ้าอยูบอยครั้ง อีกท้ังข้ันตอนท่ีมีอยูในชุดฝกทักษะท่ีทําไวในรูปแบบของเอกสารประกอบการสอนนั้น
เขาใจไดยากสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน จึงมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาสื่อในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัดการเรียนรูเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม 
Pro/DESKTOP ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรของสถานศึกษามีลําดับข้ันตอนวิธีการเรียนรูและวิธีการออกแบบ
ชิ้นงานสามมิติตางๆ คอนขางซับซอนและหลากหลาย จึงทําใหเกิดความยุงยากในการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
ของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จริญญา มวงจีน (2549: 89-94) ไดศึกษา เรื่อง การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.07/85.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของหฤทัย ยิ่ง
ประทานพร (2549: 112-115) ไดศึกษา เรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 86.50/85.56 เม่ือนําคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห บทเรียนสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรการสอนท่ีสรางข้ึนนี้ ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนสูงข้ึน 62.53 และความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนอยูในระดับความพึงพอใจคอนขาง มาก สรุปไดวาบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรการสอน 
เรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนนี้ เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารนําไปใชในการเรียนการ
สอนได 
 จากท่ีกลาวมาขางตน จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยเลือกท่ีจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงเปนบทเรียน
คอมพิวเตอรการสอนท่ีมีการจัดระบบการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ โดยท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มี
อิสระในการเรียน มีความสะดวกในการเรียนดวยตนเอง มีการออกแบบกระบวนการสอนท่ีมุงเนนการเรียนรูดวย
ตนเอง ทําใหผูเรียนจํานวนมากไดรับเนื้อหาท่ีถูกตองครบถวนตรงกัน และชวยลดความแตกตางระหวางบุคคลท่ีมี
ผลตอการเรียนรู ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถือเปนสื่อการเรียนท่ีมีศักยภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการตอการเรียนรูของทุกคนไดเปนอยางดี และทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ซ่ึงกลาวไววา 
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (สํานักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (2542: 12) 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรสอนชวยสอนโดยมีข้ันตอนและรายละเอียด
ของวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร 

 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุ
กูล” ท่ีเรียนอยู ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 5 หองเรียน จํานวน 210 คน    
  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” ท่ีเรียนอยู ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หอง  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 80 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม และโดยวิธีการจับฉลาก เปน
กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กับกลุม
ควบคุม 1 หอง จํานวน 40 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงโรงเรียนไดจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ
ของนักเรียน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการสราง ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แบงเปน 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
จํานวน13แผน ใชเวลาในการทดลอง 13 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง  
  1.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ จํานวน13แผน ใชเวลาในการ
ทดลอง 13ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยไดขอหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีจัดทําหนังสือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
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 2. นําหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ติดตอ กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล  
การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชสูตร E1 / E2 

 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูดวยการ
จัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยทดสอบคาที แบบเปนอิสระตอ
กัน (t-test for independent sample) 

 3. หาคะแนนเฉลี่ยแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5  
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผล ไดดังนี้คือ 
 1. ประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูท่ี 
80.71/80.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับดีมากมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X  = 4. 14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X  =  4.68) และระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X  =  3.50) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถนําไปสูการ
อภิปรายผล ไดดังนี้ 
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 1. ประสิทธิภาพของดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม 
Pro/DESKTOP  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูท่ี 
80.71/80.42 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 เนื่องจากในข้ันตอนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมท้ัง
เกณฑในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหา เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยศึกษาเนื้อหาจากคูมือหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือออกแบบใหตรงตามคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตรและศึกษาเนื้อหา ตํารา ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกออกเปนหนวยการเรียนรู จํานวน 5 หนวย โดย
พิจารณาจากลักษณะเนื้อหา และปริมาณ ภาพประกอบและวิดีโอบรรจุไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
ออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 จากนั้นไดสังเกตพฤติกรรมผูเรียนจึงไดออกแบบเนื้อหาบทเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและออกแบบทดสอบ ให
ตรงตามจุดประสงคของบทเรียนและสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร มีการกําหนดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูไวเปนข้ันตอนอยางชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองตามความรูความสามารถ หรือความสนใจ ไดทุกท่ี ทุก
เวลา มีกิจกรรมใหผูเรียนไดทดลองใชงาน มีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ คือ ทดลองแบบ
รายบุคคล จํานวน 3 คน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ซ่ึงปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไข ขนาดของตัวอักษรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกหนวยการเรียนรู 
ภาพประกอบมีขนาดเล็กมองเห็นไมชัดเจนและวีดีโอประกอบมีขนาดเล็กมองเห็นไมชัดเจน ในการดําเนินการทดลองครั้งท่ี 
2 ทดลองแบบกลุมยอยจํานวน 6 คน  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงผลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เกณฑตามมาตรฐานมี 80/80 แตยังมีขอตองเพ่ิมเติมคือ เพ่ิมขนาดภาพประกอบและปุมกดใหมีขนาดท่ีมองเห็นไดชัดเจน  
และปรับขนาดวิดีโอใหใหญข้ึนและคมชัดมากข้ึน และตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องใหมีความพรอมในการใชงาน 
จากนั้นจึงนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองแบบกลุมภาคสนาม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป ท่ี 5 จํานวน 40 คน ผลปรากฎวา มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยเก็บขอมูลอยาง
ละเอียดเพ่ือหาขอบกพรองและทําการปรับปรุงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจริญญา มวงจีน (2549: 89-94) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 82.07/85.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดและงานวิจัยของ เพ็ญศรี นวลศรี (2556: บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการประกอบและซอมเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบ
ปกติ มีประสิทธิภาพเทากับ 81.80/81.92  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP  วิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองทางดานเนื้อหา 
เทคโนโลยี และการผลิตสื่อท่ีประกอบดวยภาพ สี เสียง วีดีโอซ่ึงเปนการกระตุนความสนใจของนักเรียน ไดรับ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี มีระดับคุณภาพเหมาะสมดี มีความสอดคลองระหวาง
วิธีการจัดการเรียนรูของแบบฝกหัด  แบบทดสอบ แบบฝกกิจกรรม มีรูปภาพท่ีดึงดูดกระตุนความสนใจของ
นักเรียน เนื้อหาของบทเรียนมีความถูกตองชัดเจน สามารถเรียนรูดวยตนเองจึงไมจําเปนตองเรียนในชั้นเรียน และ
ทบทวนไดทุกที ทุกเวลา  จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดาวัลย  เขียวหวาน (2550: 91) ไดทําการวิจัย เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงกวาการสอนแบบวิธีสอน
แบบปกติ งานวิจัยของ ณัฐิกา วงษาวดี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ผลการเรียนรูและความพึงพอใจ วิชา 
ทัศนศิลป ของผูเรียนชวงชั้นท่ี 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางมโนทัศนกอนการเรียน ผลการศึกษา
พบวา มีประสิทธิภาพ 87.50/88.33 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และงานวิจัยของ พิมณิชา  พรหมมานต 
(2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง ไตร
ภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพ 80.33/83.67 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับดีมากถึงมากท่ีสุด 
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูเรียนผานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและมีความพึงพอใจ
ในดานตางๆ เชนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการแบงเนื้อหาเปนหนวยการเรียนรูยอยแตละหนวยการเรียนรูมี
เปาหมายและจุดประสงคไวอยางชัดเจน มีภาพประกอบท่ีสอดคลองกับเนื้อหา สามารถทบทวนไดตลอดเวลา ทุก
สถานที  สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ นิลสาขา (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิทธิผลทางการเรียนรูและความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
83.26/80.35 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 เม่ือนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมา
วิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิผล พบวาไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) = 80.35 และประสิทธิภาพกอน
กระบวนการ (Epre) = 18.26 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการ
เรียน 62.09 ไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 60 และระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
การสอนมีคาโดยเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยูในระดับพึงพอใจคอนขางมาก สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชา
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเปนบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเอง
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของ ณัฐิกา วงษาวดี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ผลการเรียนรูและ
ความพึงพอใจ วิชา ทัศนศิลป ของผูเรียนชวงชั้นท่ี 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางมโนทัศนกอนการ
เรียน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 87.50/88.33 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับดีมาก 
 สรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะไดรับคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญท้ังดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยี ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลเหลานี้มาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและไดนําไปหาประสิทธิภาพดวยการทดสอบกับผูเรียนหลายครั้งตามลําดับข้ันตอนของการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหา
บทเรียนไดตลอดเวลาจนกวาจะไดระดับผลการเรียนเปนท่ีนาพอใจ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเร่ืองน้ํา ฟา และ
ดวงดาวที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและการจัดการเรียนรูแบบปกติของนักเรียนช้ัน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน3)เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ4) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวาง
การจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดกระจับพินิจกรุงเทพมหานครจํานวน  2  หอง 
รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด 70 คน1ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม 1เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูสตอรีไลน เรื่อง น้ํา ฟา และดวงดาว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบวัดความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการศึกษาพบวา1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนสูงกวาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .054) ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนสูงกวา
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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ABSTRACT  

This research were to 1) the compare achievement of students at elementary education 
grade 5 have been learning the storyline before and after learning. 2)compare of scientific 
creativity of students at elementary education grade 5 has been learning storyline before and 
after learning. 3) Compare the achievement of students at elementary education 5 during the 
learning storyline with normal learning. 4) Compare the creative thinking in science of students 
at elementary education 5 during the learning storyline with normal learning. The samples, 
students at elementary education 5, WatKrajubPinit School Semester 2/2014 in 2 classrooms of 70 
students.Using a group random technique by theClassroom use is governed by a random draw. 
Divided into experimental and control group 1 Room and 1 room for 35 peoples. The research tool 
as; Study Plan a storyline title: water, sky and stars, The test of Achievement, The test of scientific 
creativity. Data were statistically analyzed using mean, standard deviation and the difference of 
the average using the T. According to    

The research result were as follows 1) Achievement of students who have been learning 
over the previous storyline statistically significant at the .05 level. 2) Scientific creativity of 
students who have been learning over the previous storyline statistically significant at the .05 
level. 3) Achievement of students who have been learning storyline higher learning has been a 
regular at the level of statistical significance .05. 4) Scientific creativity of students who have 
been learning storyline higher learning has been a regular at the level of statistical significance. 
05. 

Keywords: learning storyline management scientific creativity 
 
บทนํา 
 ในยุคปจจุบันนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
มวลมนุษยและสําคัญตอการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประเทศ
ไทยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังท่ี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.  2555 – 2559 ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งโดยใชภูมิ
ปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรคการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรุปไดดังนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผลผลิตจากการคิด จึงจําเปนท่ี
ประเทศตองมุงพัฒนาคุณภาพในการคิดดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพราะ
ถือไดวาเปนกําลังสําคัญตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ เนื่องจากความคิดสรางสรรค เปน
ความสามารถในการคิดท่ีจะนําไปสูกระบวนการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคนพบแนวทางในการ
แกปญหาดวย (Guilford, 1950) ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค  ดังปรากฏใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551ในเรื่องแนวการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ
ดานคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  นอกจากนี้  ความคิดสรางสรรคยังเปนความคิดประเภทหนึ่งใน
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มาตรฐานดานคุณภาพของผูเรียนความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดหลายวิธี ไดแก เทคนิคซิเคติกส เทคนิค
ระดมพลังสมอง เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และรูปแบบการสอนแบบสตอรีไลนเปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
สนใจรูปแบบการสอนแบบสตอรีไลนเพ่ือนํามาพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน  
 การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรีไลนเปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญการจัด
การศึกษาแบบนี้เปนหนึ่งในนวัตกรรมการศึกษาท่ีเนนความรูคุณธรรมและการบูรณการ เนื้อหา หลักสูตร และ
กระบวนการตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ครูผูสอนสามารถนําวิธีการสอนมาใชไดอยางหลากหลาย
กิจกรรม เชน การอภิปราย การสํารวจ การจินตนาการ การสรางหรือการออกแบบ เปนตน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
คํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคลผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิม และประสบการณใหมภายใต
เสนทางการเดินเรื่องและคําถามหลัก เด็กจะใชกระบวนการคิดอยางหลากหลาย เปนการฝกทักษะไดเปนอยางดี 
ทุกคนสามารถแสวงหาความรู ความสามารถของตนตามศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนคิด ไดปฏิบัติทุกข้ันตอน 
ผูเรียนแตละคนไดคนพบ สืบคนสรางความทาทายใหคิดสํารวจ และสรางจินตนาการ โดยใชความคิดของตนในการ
สรางสรรคเชิงศิลปะ และการสรางทางเลือกตางๆ จากหลายมุมมอง กิจกรรมทุกอยางแสดงใหเห็นคุณคาของ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดกระจับ
พินิจกรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรซ่ึงพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในป พ.ศ. 2555 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 62.14 จากจํานวน
นักเรียน 110 คนและในป พ.ศ. 2556 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.32 จากจํานวนนักเรียน 105 คน (โรงเรียนวัด
กระจับพินิจคูมือระเบียบการวัดและประเมินผล, 2556: 78)ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับ
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไวคือรอยละ 70 ซ่ึงเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีจะตองดําเนินการหาวิธี
ชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการฝกฝนท่ีถูกตองตามข้ันตอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ือนําไปใชแกปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนของนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเนื้อหา
เรื่อง น้ํา ฟา และดวงดาว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และตองการทราบวาการจัดการเรียนรูรูปแบบสตอรีไลน
สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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4. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

 
วิธิดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยศาสตรท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและการจัดการเรียนรูแบบปกติโดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

โรงเรียนวัดกระจับพินิจ จํานวน 3 หอง รวมท้ังสิ้น105 คน ซ่ึงจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 70 คน 1ไดมาโดยใชวิธีการสุม
แบบกลุม (cluster random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม และจับฉลาก เปน
กลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 35 คน 1โดยกําหนดใหหองเรียนท่ี 1 เปนกลุมทดลอง และหองเรียนท่ี 2 เปนกลุม
ควบคุม 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จํานวน 15 แผน แผนละ 
1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนแบบ
อัตนัยจํานวน 6 ขอ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การขออนุญาตทดลอง ผูวิจัยขออนุญาตผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดกระจับพินิจ เพ่ือทดลองใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน โดยทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 70 คน 2 หอง 

2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
3. ทดสอบความรูกอนเรียน ผูวิจัยไดทดสอบนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนและแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเรื่องน้ํา ฟา และดวงดาว  
4. ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับกลุมทดลองสวนกลุมควบคุมใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติใชเวลาในการเรียนรู 15 ชั่วโมง  
5. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยไดทดสอบหลังเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรเรื่องน้ํา ฟา และดวงดาว 
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6.  นําผลคะแนนจากการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรเรื่องน้ํา ฟา และดวงดาว ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาวิเคราะหผลทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอ
รีไลนโดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน
โดยใชสถิติคาที (t-test dependent sample) 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
สตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใชสถิติคาที (t-test independent sample) 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอ
รีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติโดยใชสถิติคาที (t-test independent sample) 

 
ผลการวิจัย  

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาที (t-test dependentsample) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 (แสดงวา ผูเรียนท่ีไดเรียนรูผานแผนการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนมี
พัฒนาการทางการเรียนดีข้ึน) 

2. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาที (t-test dependentsample) พบวา 
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 (ท้ังนี้เพราะการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังเนื้อหาวิชา หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนเขาดวยกัน เพ่ือสอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันท่ีตองใชกระบวนการคิดและทักษะตางๆ ท่ี
หลากหลายมาชวยในการแกปญหาในวิชาวิทยาศาสตร) 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติแสดงคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ (t-test 
Independentsample) คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนและวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 

4.การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติแสดงคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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คาสถิติ (t-test Independentsample) คาคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติพบวา ความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนหลังเรียนสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 4 

 
อภิปรายผล 

 จากการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและการจัดการเรียนรูแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5โรงเรียนวัดกระจับ
พินิจ สามารถนําไปสูการอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาที (t-test dependentsample)พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  1แสดงวา ผูเรียนท่ีไดเรียนรูผานแผนการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนมี
พัฒนาการทางการเรียนดีข้ึน ท้ังนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบสตอ
รีไลน ซ่ึงมี 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1ฉาก/สถานท่ี ณ เวลาปจจุบัน  ข้ันท่ี 2 ตัวละคร/ผูเรียนท่ีเรียนอยูในเวลานั้นข้ัน
ท่ี 3 วิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิต/ กิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมท่ีทําในขณะเวลานั้น ข้ันท่ี 4 เหตุการณ/การมี
สวนรวมในกิจกรรมข้ันท่ี 5 การสรุป/สังเกตประเมินผลงาน ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนเปนการนํา
หลักการเรียนรูหลายวิธีมาใชรวมกัน อาทิเชน การบูรณาการ การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูจากสิ่งท่ีใกลตัวนักเรียนเชื่อมโยงออกไปสูชีวิตจริงฝกใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน นักเรียนเปนผูสรางผลงานและลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง ซ่ึงสอดคลองกับการสรุปแนวคิดรูปแบบสตอ
รีไลนของแวนแกว พนภัย (2549: 80) ไดศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตรในครอบครัว โดยการสอนแบบสตอรีไลนกับการสอนแบบสถานการณ
จําลองผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบสตอ
รีไลนกับการสอนแบบเกมสถานการณจําลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สวนกาญจนา 
มากพูน(2548: 59) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูสตอรีไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และเจต
คติตอการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียน
วิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบสตอรีไลนมีคคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบ
สตอรีไลนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียน วิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดวยสตอรีไลน มีเจคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน
ระดับมาก  

2.  การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาที (t-test dependentsample) พบวา 
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลน เปน
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังเนื้อหาวิชา หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเขาดวยกัน เพ่ือ
สอดคลองกับวิถีชีวิตประจําวันท่ีตองใชกระบวนการคิดและทักษะตางๆท่ีหลากหลายมาชวยในการแกปญหาในวิชา
วิทยาศาสตรและในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมตางๆท่ีมีจุดประสงคเพ่ือฝกใหนักเรียนคิดหาคําตอบได
จํานวนมาก หลายแงหลายมุมและแปลกใหม โดยแบงกลุมนักเรียนใหนักเรียนแตละกลุมรวมมือกันคิดหาคําตอบ
จากคําถามหลักท่ีกําหนดให เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกดาน โดยเฉพาะดานสติปญญา ทักษะ
และทัศนคติจากกิจกรรมหลายรูปแบบโดยใชความคิดและจินตนาการของตนเองซ่ึงสอดคลองกับการสรุปแนวคิด
รูปแบบสตอรีไลนของบุญญฤทธิ์ เมธิปญญา (2552: 98)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูวิธีสตอรีไลนผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิธีสตอรีไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 สวนงานวิจัยของสุกัญญา แตศิริรัตนกุล (2545: 70) ท่ีไดศึกษาการเปรียบเทียบผล
ของการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและกิจกรรมกลุมท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดขอนแกนพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต
เพ่ิมข้ึน หลังไดรับการเรียนรูแบบสตอรีไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติแสดงคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ (t-test 
Independentsample) คาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู
แบบสตอรีไลนและวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนหลังเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับการสรุปแนวคิดรูปแบบสตอรีไลนของกาญจนา มากพูน (2548: 59) ไดศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูสตอรีไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และเจตคติตอการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบสตอ
รีไลนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมท่ีเรียนวิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบสตอรีไลนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมท่ีเรียน วิชาภาษาไทยดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียน
วิชาภาษาไทยดวยสตอรีไลน มีเจคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับมาก ธาริณีวิทยาอนิวรรตน
(2542: 101) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสตอรี่ไลนและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยระหวางกลุมท่ีเรียนโดยใชวิธีสตอรี่ไลนและกลุมท่ีเรียนโดย
ใชวิธีการสอนตามปกติผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสตอรี่ไลนมีคาเฉลี่ยรอยละของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือสูงกวารอยละ 70 นักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสตอรี่
ไลนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมากโดยท่ีนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงและระดับ
ปานกลางมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมากและนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํามี
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับปานกลางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชวิธีสตอรี่ไลนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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4. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางการ
จัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนกับการจัดการเรียนรูแบบปกติแสดงคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสถิติ (t-test Independentsample) คาคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคทางวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติพบวา ความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนหลังเรียนสูงกวาการ
จัดการเรียนรูแบบปกติซ่ึงสอดคลองกับการสรุปแนวคิดรูปแบบสตอรีไลนของสุกัญญา แตศิริรัตนกุล (2545: 70) ท่ี
ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูแบบสตอรีไลนและกิจกรรมกลุมท่ีมีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดขอนแกนพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในวิชา
สรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ิมข้ึน หลังไดรับการเรียนรูแบบสตอรีไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
งานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ เมธิปญญา (2552: 98)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูวิธีสตอรีไลนผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
เรียนดวยการจัดการเรียนรูวิธีสตอรีไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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6บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่องกฏหมายจราจร 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษา
ความพึงพอใจ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนรุงอรุณวิทยา อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย สถิติท่ีใชใน
การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนใช t-test for dependent ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดานการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.12 ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก 
 คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่นกฎหมายจราจร 

ABSTRACT 
This research was 1) to study the learning achievement of the students who studied via 

animation multimedia computer less on the topic “Traffic Regulation” 2) to study the 
satisfaction of the students who studied via animation multimedia computer less on the topic 
“Traffic Regulation”. The 30 samples were simply random sampled from MathayomSuksa 3 
students of Rungaroonwithaya School, Pakchong, NakornRatchasima, second semester, 
academic year 2013. The statistics for analyzing learning achievement was t- test for dependent. 
The research findings were that the posttest score of the students who studied via animation 
multimedia computer less on the topic “Traffic Regulation” was significantly higher than the 
pretest score at the level of .05.The satisfaction of the students who studied via animation 
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multimedia computer less on the topic “Traffic Regulation” had a mean of 4.20, the standard 
deviation was at 0.12 which was at the level of “much”.  

Keyword: Animation Multimedia Computer Lesson Traffic Regulation 
 

บทนํา 
อุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางและทําใหมีผูบาดเจ็บพิการ หรือเสียชีวิต 

จากขอมูลของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอาจแบงไดหลายประเภท 
เชน ผูเสียชีวิตเดินเทาแลวถูกรถชน ผูเสียชีวิตเปนผูขับข่ีหรือโดยสารในรถยนตผูเสียชีวิตจากการขับข่ีหรือโดยสาร
รถจักรยานยนต ดังนั้นกฎหมายจราจรจึงมีความสําคัญเพ่ือเปนขอบังคับท่ีสามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุไดบน
ทองถนน  ซ่ึงจากการสํารวจโดยการเก็บขอมูลจากหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดใหญ 4 แหงพบวา การ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรคิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีมารับบริการในหองฉุกเฉิน และคิดเปน
รอยละ 30 ของผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ ในจํานวนนี้รอยละ 18 เปนกลุมวัยรุนอายุ 10-19 ป ซ่ึงปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ
ในการเกิดอุบัติเหตุยานยนตในวัยรุน คือ วัยรุนเปนนักขับมือใหม ขาดประสบการณ และความรูเก่ียวกับกฏหมาย
จราจร(อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ, 2556: 1)และจากพระราชบัญญัติ รถยนต พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ผูขับข่ีรถยนต
ตองมีใบอนุญาตขับรถยนต โดยผูทําใบอนุญาติขับข่ีรถยนตจะตองมีอายุ18ปข้ึนไป และสําหรับกฎหมายของผูขับข่ี
รถจักรยานยนตผูทําใบอนุญาติขับข่ีจะตองมีอายุ 15ปข้ึนไปตลอดท้ังควรมีมาตรการในการสงเสริมใหความรูในการ
ขับข่ีรถ ท้ังนี้การสงเสริมใหความรูผูขับข่ีรถท่ีมีอายุนอยจะชวยลดความเสี่ยงของผูขับข่ีรถจักรยานยนต ซ่ึงผล
การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการนี้พบวาสามารถลดจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดกับผูขับข่ีวัยรุนไดถึงรอยละ 25 (เทอด
ศักดิ์ รองวิริยะพานิช, 2556: 1) 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนับวาเปนสื่อสําคัญอยางหนึ่งในการเรียน เพราะนักเรียนสามารถตอบสนองกับ
บทเรียนไดและถาประยุกตใชรวมกับการนําเสนอบทเรียนดวยแอนิเมชั่นโดยมีเสียงและภาพประกอบ สามารถชวย
เสริมแรงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความสนใจและในท่ีสุดก็จะเรียนรูตามวัตถุประสงคทางการศึกษา โดย
นักเรียนสามารถท่ีจะเรียนไดตามสะดวกโดยไมมีใครบังคับ ซ่ึงสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนได
เปนอยางดี(อัญชลี โองเจริญ, 2556: 22-24) 

จากการสํารวจสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนของ สภ.อําเภอปากชอง พบวานักเรียน โรงเรียน รุงอรุณ
วิทยา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง โดยมีปจจัยหลายอยางคือ สถานท่ีตั้ง
ของโรงเรียน ทางเขาออกของโรงเรียนติดกับถนนใหญ และมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวนมากท่ี
ใชยานพาหนะโดยตนเองจากความสําคัญท่ีกลาวในเบื้องตนมาคณะผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่นเรื่องกฏหมายจราจร  
ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชนตอการใหความรูเรื่องกฏหมายจราจร อีกท้ังเปนการสงเสริมใหนักเรียนนั้นมี
จิตสํานึกในการใชรถใชถนนไดอยางถูกตองและปลอดภัยตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น 
เรื่องกฏหมายจราจร   
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่อง
กฏหมายจราจร   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิ
เมชั่น เรื่องกฏหมายจราจร  มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 โรงเรียนรุงอรุณ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนนักเรียน 55 คน 
2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2556 โรงเรียนรุงอรุณ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 30 คน 

3. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัยการสุมกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนเรียน
และการทดสอบหลังเรียน (Randomized One-Group Pretest-Posttest Design) (ลวน สายยศ และอังคณา 
สายยศ1, 25381: 2495) 

 
 R                T1  X             T2 

 
  R        แทน    การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
  X แทน การจัดกระทํา (Treatment) เปนการเรียนจากบทเรียน 
  T1 แทน การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการใหนักเรียนไดเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่องกฏหมายจราจร ซ่ึง
เปนบทเรียนท่ีประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน วัตถุประสงคของการเรียน เนื้อหาของบทเรียนไดแก  
ความหมายและความสําคัญของกฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจร ปายสัญลักษณจราจรแบบฝกหัดทบทวนการ
เรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน   
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ตัวอยางบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบแอนิเมชั่น หนาแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2: ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบแอนิเมชั่น หนาเมนูหลัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3: ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบแอนิเมชั่น ปายสัญลักษณจราจร 
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1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2556 โรงเรียนรุงอรุณ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง  
 

การทดสอบ n X� S.D. ∑D  ∑ 2D  t 

กอนเรียน 30 10.90 1.90 
167 1,191 10.156* 

หลังเรียน 30 16.47 2.47 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบ แอนิ

เมชั่น เรื่องกฏหมายจราจรจากการนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหโดยใช t- test for dependent 
พบวาผูเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียน สูงกวาคะแนนสอบกอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่อง
กฏหมายจราจร แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2: ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น 
 

รายการ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

X� S.D. ความหมาย 

1. สวนของเนื้อหา 4.02 0.38 มาก 
2. สวนของตัวอักษร 4.26 0.07 มาก 
3. สวนของภาพแอนิเมชั่น 4.29 0.04 มาก 
4. สวนของเสียง 4.21 0.10 มาก 

ผลการประเมิน 4.20 0.12 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่อง
กฎหมายจราจร ผลการวิเคราะห พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12ซ่ึงอยูในระดับ
พึงพอใจมาก 

การศึกษาครั้งนี้พบวาการท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อันเปนผลมาจากบทเรียนมีการนําเสนอแบบแอนิเมชั่นซ่ึงเปนสิ่งเราความ
สนใจและเสริมแรงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเขาใจเนื้อหาท่ีนําเสนอในแตละหนาของบทเรียนไดอยาง
รวดเร็วทําใหงายตอการเรียนรู และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
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มัลติมีเดียแบบแอนิเมชั้นอยูในระดับพึงพอใจมากเนื่องจากผูวิจัยไดใชรูปแบบตัวอักษรท่ีอานงาย ชัดเจน และใช
ภาพแอนิเมชั่นในการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจ  
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยพบวาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผูเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนในระดับพึงพอใจมาก ดังนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแอนิเมชั่น เรื่องกฏหมายจราจร สามารถนําไปใชเพ่ือการสอนเรื่องกฏหมายจราจร
ใหกับนักเรียนได 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยการจัดการเรียนรู

แบบโครงงานคณิตศาสตรเรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรเรื่อง รูป
สามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557โรงเรียนวัดคลองสน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด เขต 1 จํานวน 34 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ วิเคราะหขอมูล โดยใช t–test แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
คณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 คําสําคัญ: ความสามารถการคิดวิเคราะห ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โครงงาน
คณิตศาสตร 
 
ABSTRACT 
 This research aims to 1) compare the ability of analytical thinking with the project 
triangle of mathematics on the delta of Grade 5 students of pretest and posttest 2) compare 
the ability of critical thinking with the project triangle of mathematics on the delta of Grade 5 
students pretest and posttest. The population in this study is the 5th year students Semester 2 
2014  Wat Klong Son. Office of Elementary Trad, area 1, 1 Class for 34 students was used in this 
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research were planned with Projects Mathematics. A measure of the ability to think analytically. 
A measure of the ability to think critically. Analyzing the data by using a t-test Dependent. 

The results showed that: 1) the ability of analytical thinking of students who have been 
held learning with project Mathematics were higher than the previous level of statistical 
significance .01 and 2) the ability of critical thinking of students who have been learning with 
project Mathematics were higher than the previous level of statistical significance.01. 

Keywords: The Ability of Analytical Thinking, The Ability of Critical Thinking, Mathematics 
Projects 
 
บทนํา 
 การสรางกระบวนการคิดมีความสําคัญอยางยิ่ง ประเทศตางๆ ท่ัวโลกหันมาศึกษาในเรื่องของการพัฒนา 
“การคิด” และ “การสอนคิด” เพ่ือใหผูเรียนเติบโตข้ึนอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานสติปญญา คุณธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ (ทิศนา แขมมณี, 2544: 5) 
 ปจจุบันคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถ่ีถวน
รอบคอบ อีกท้ังยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดคลองสน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตราด เขต 1 ซ่ึงมีจุดเนนของสถานศึกษาในการพัฒนากระบวนการคิด และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ประกอบกับนักเรียนยังไมมีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร ท่ีชวยเสริมความรู ความเขาใจ และฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร โดยเฉพาะการฝกความสามารถการคิดวิเคราะห และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือ
ชวยเพ่ิมความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักคิดและ
วางแผน การสืบคนขอมูล และเชื่อมโยงการเรียนรูกับแหลงเรียนรู สิ่งท่ีพบและเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  การลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือเรียนรู รวมกับสรางผลงาน โดยใชทักษะทางคณิตศาสตร อันจะทําใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด 
ไดลงมือปฏิบัติ และการแกปญหา ตลอดจนไดองคความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูดวยการทําโครงงานคณิตศาสตร   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดคลอง
สน ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูป
สามเหลี่ยม กอนเรียนกับหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนวัดคลองสน ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร 
เรื่องรูปสามเหลี่ยม กอนเรียนกับหลังเรียน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดคลองสน ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดคลองสน ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด มีความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
           ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนวัดคลองสน ตําบลเกาะชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 34 คน 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
การจัดเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรและจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนแผนภาพดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

แผนภาพท่ี 1.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หนวยการเรียนรูท่ี 12 เรื่องรูปสามเหลี่ยม 

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานท่ีสงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะหและอยางมีวิจารณญาณจํานวน 6  
แผน จัดกิจกรรมการเรียนรู 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 สวนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 การสรางรูปสามเหลี่ยม 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

 

 

 

2. ความสามารถในการคิดอยางมี  
วิจารณญาณ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 พ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องรูปสามเหลี่ยม จํานวน 30 ขอ เปนแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางวิจารณญาณ เรื่องรูปสามเหลี่ยม จํานวน 30 ขอ เปน

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
การรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยเปนผูสอนเองท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
1. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียน 
2. ทดสอบกอนเรียนผูวิจัยไดทําการทดสอบนักเรียนโรงเรียนวัดคลองสน โดยใชแบบ ทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
3. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานใชเวลาในการเรียนรู 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 

ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง  
4. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนทําการทดสอบหลังเรียนท้ังกลุมทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึงเปนฉบับเดียวกับทดสอบ
กอนเรียน 

5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะหโดยวิธี การทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหและแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มาวิเคราะหดวยวิธี การทางสถิติดังนี้ 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน หาคาเฉลี่ย (  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
          2. เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหท่ี ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช t–test แบบ Dependent  
   3. เปรียบเทียบคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ี ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน กอน
เรียนและหลังเรียน โดยใช t–test แบบ Dependent  

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน ในการแปลความหมายขอมูลผูวิจัยจึงกําหนด
สัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 t  แทน คาสถิติท่ีใชในการแจกแจงของคา t-test 
 n แทน จํานวนนักเรียนประชากร 
  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
          แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 ** แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ดวยโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม สรุปไดดังนี้ 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม มีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน 
ตารางท่ี 4.1: แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน 
ผลการทดลอง n   t Sig 

กอนเรียน 34 17.21 2.29 17.66 .00 
หลังเรียน 34 22.24 3.68 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนเทากับ 17.21 และหลังเรียนเทากับ 22.24 ผลการเปรียบเทียบโดยใช t-test แบบ 
Dependent พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน 
ตารางท่ี 4.2: แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน 
ผลการทดลอง n   t Sig 

กอนเรียน 34 16.71 2.05 16.92 .00 
หลังเรียน 34 21.56 3.27 
**p<.01 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานกอนเรียนเทากับ 16.71 และหลังเรียนเทากับ 21.56ผลการเปรียบเทียบโดยใช t-test 
แบบ Dependent พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ดวยการทําโครงงานคณิตศาสตร เรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดคลองสน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  เขต 1 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเนื่องมาจากเหตุผลตอไปนี้ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เปนเพราะวาครูผูสอนไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีการฝก
ความสามารถในการคิดใหนักเรียน โดยการสอนแบบโครงงาน นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานรวมกันใน
กลุม รวมกันแกปญหา นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมการคิดวิเคราะห ท้ัง 5 ดาน ไดแก การจําแนก การจัดหมวดหมู 
การสรุป การประยุกต  การคาดการณ ครูผูสอนไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียนรูจักอภิปรายรวมกัน 
เพราะการอภิปรายมีจุดหมายท่ีกําหนดเปาหมายท่ีแนนอน การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีข้ันตอนท่ีจะ
ดําเนินการต้ังแตการคิด การเลือกชื่อเรื่องหรือปญหาท่ีจะศึกษา การวางแผนในการทําโครงงาน การลงมือทํา
โครงงาน การเขียนรายงาน เปนการเสนอผลงานของการศึกษาคนควาเปนลายลักษณอักษร หรือเปนเอกสาร 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของ
ผูเรียนชั้นประถม ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน วัดคลองสน จึงทําใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎา แกวสิงห (2551: บทคัดยอ) การศึกษาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีการวัดและประเมินควบคูกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษานครราชสีมาเขต 4 ผลจากการศึกษาพบวา นักเรียนใชการวัดและประเมิน
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหควบคูกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมีการพัฒนาความสามารถดานการ
คิดวิเคราะหสูงข้ึน นักเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหสูงข้ึนหลังใชการวัดและประเมินความสามารถ 
ดานการคิดวิเคราะหควบคูกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สอดคลองกับ สุดารัตน ไตรยวงค (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความพึงพอใจดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรกับ
โครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง ความคลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรรวมกับ
ทฤษฎีคอน สตรัคติวิสตส สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานคณิตศาสตรอยางเดียว 
อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานคณิตศาสตรรวมกับทฤษฎี คอนสตรัคติวิสตสสูงกวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ.01  
 2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เปนเพราะครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีกระตุน
ความคิดของนักเรียน ฝกความกระตือรือรนในการทํางาน การจัดทําโครงงาน การสงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยการคิดจากมุมมองท่ีหลากหลายเม่ือมีสิ่งผิด พลาดเกิดข้ึนใน 5 ดาน คือ การนิยามปญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล  และการสรุปขอมูลอยางสมเหตุสมผล ดังนั้นการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานท่ีสงเสริมความสมารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานคลองสน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลัง ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลังของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตรสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรอยูในระดับดี และคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตรอยูใน
ระดับดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพร  คําปอง (2556: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ผลการศึกษา พบวา ชุดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร มีประสิทธิภาพเทากับ 73.40/71.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  ดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร เทากับ 0.67 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน คิดเปนรอยละ 67  นักเรียนท่ีเรียนโดยชุด
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1.1  ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในดานสงเสริมการคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 1.2  ครูผูสอนควรใหนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยางเต็มรูปแบบ และมี
การนําเสนอผลงานท่ีสําเร็จของนักเรียนเผยแพร หรือจัดนิทรรศการเพ่ือเปนการแสดงความสําเร็จในการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนแบบโครงงานกับตัวแปรอ่ืน เชน การ
สงเสริมความคิดสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอนแบบโครงงานนํามาใชกับการจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระอ่ืนๆ ดวย 
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การวิจัยและพัฒนาสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PEACE STUDIES  
IN THAI HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
                          

  สมิทธิรักษ จันทรักษ  
                           Smithirak Jantarak 

 
      อาจารยประจําสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยดุสติธานี 

                    Instructor of General Education office at Dusit Thani College 

 
บทคัดยอ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย 2) การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ดําเนินการวิจัย 4  ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 (R1) การวิจัยเอกสาร การ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอนสันติศึกษา และการสังเกตแบบมีสวนรวม ข้ันตอนท่ี 2 (D1) การพัฒนา
รูปแบบการสอนสันติศึกษา ข้ันตอนท่ี 3 (R2) การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษา และข้ันตอนท่ี 4 (D2) การ
ปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา กลุมผูใหขอมูลแบงออกเปน 3 กลุม ซ่ึงใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  คือ 1) 
ผูเชี่ยวชาญสันติศึกษา จํานวน 20 คน 2) อาจารยผูสอนสันติศึกษา จํานวน 9 คน และ 3) กลุมทดลอง ไดแก
นักศึกษารายวิชาการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  และรายวิชาการจัดการความ
ขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จํานวน 113 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม แบบบันทึกประสบการณการเรียนรู  แบบบันทึกการ
สนทนากลุม และแบบประเมินผลผูเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คารอยละ และคาสถิติทดสอบที  
 ผลการวิจัย พบวา 1) แนวทางการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ควรมีรูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการท่ีมุงเนนการสอนคุณสมบัติ “สันติภายใน”แกนักศึกษา เพ่ือนําไปสูการเกิด “สันติภายนอก” 2)  
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีวิจัยและพัฒนาข้ีน เรียกวา “PEACE MODEL” ผลการ
ทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จากการทําแบบประเมินผลผูเรียน พบวา กลุมทดลองมี
ความรูดานสันติศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนเจตคติตอวิชาสันติ
ศึกษา และมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และความสามารถในการจัดการความขัดแยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการถอดบทเรียนการ
สนทนากลุมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา อาจารยผูสอนสันติศึกษาไดรับรองรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย และมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 คําสําคัญ: การวิจัยและพัฒนา สันติศึกษา อุดมศึกษาไทย 
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ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to study instructional peace studies in Thai 
higher education institutions. 2) to develop an instructional model for peace studies in Thai 
higher education institutions.    

The research methods comprised research and development in 4 phases:  Phase 1 (R1); 
documentary research; in-depth interview and participant observation. Phase 2 (D1); research 
and development of an instructional model for peace studies. Phase 3 (R2); test the 
instructional model for peace studies in the classrooms and Phase 4 (D2); adjust, improve and 
develop the instructional model for peace studies. The informants consisted of three groups by 
purposive selection which were 1) the group who were in-depth interviewed and participant 
observation  by 20 experts 2) the group who were in-depth interviewed,  participant observation 
and focus groups by 9 teachers  and 3) the group who were tested the instructional model for 
peace studies with 113 students in the “Conflict Transformation” course at Mahidol University 
and “Conflict Management in Daily Life”course at Panyapiwat Institute of Management. The 
research instruments were in-depth interview record, participant observation record, experiential 
learning journal record, focus groups record, and evaluation form of student characteristic. The 
data were analyzed by content analysis, mean, standard deviation, percentage and t - test 
dependent.  

The results of the research were as follows : 1) From studying the ways of instructional 
peace studies in Thai higher education institutions found that the instructional peace studies is 
the integration instructional model which focused on teaching from internal peace in the 
student mind to external peace  2) From the results of the instructional model for peace 
studies which called “PEACE Model” the results of 10 the experimental group obtained a level 
of knowledge of peace in post – test evaluation more than pre – test at a significant level of 
0.01.  Moreover, the attitude for peace studies subject and the students were satisfied with the 
instructional model for peace studies at a “High” level, and with the abilities of conflict 
management at an “Average” level. Furthermore, the focus groups and the instructors of peace 
studies both accepted the instructional model for peace studies in Thai higher education, and 
were satisfied with the model at a “High” level.   
 Keywords: Research and Development, Peace Studies, Thai higher Education  
 
บทนํา  

จากสถิติและขอมูลความรุนแรงของหนวยงานของรัฐ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยสวนใหญมักจะ
เกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน ชุมชนท้ังในเขตชนบทและเขตเมือง จนอาจกลาวสรุปไดวา 
ปญหาความขัดแยง ความรุนแรงในสังคมไทยมีจํานวนมากมายและกลายเปนปญหาระดับชาติ  ท่ีเปนปจจัยท่ีสราง
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ความถดถอยตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน หลากหลายมิติ เชน มิติทางความม่ันคง การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ จากความสําคัญของปญหาความขัดแยง ความรุนแรงใน
สังคมไทยคณะรัฐมนตรีไดมีมติท่ีประชุม เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอรัฐมนตรีคณะท่ี 7 ฝายกฎหมายพลังงานระบบราชการและประชาสัมพันธ อางจากหนังสือของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0504/18022  (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2548) เห็นชอบใหจัดตั้งศูนยสันติวิธีหรือศูนย
สันติศึกษาข้ึนในมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุเรื่องการขจัดความขัดแยงเปนหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยและจัดตั้ง
สถาบันหรือองคกรอิสระเพ่ือแกปญหาความขัดแยงและไกลเกลี่ยความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงสอดคลอง
กับคณะอนุกรรมการการดําเนินกิจกรรมการสรางรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย (2554: 5) ได
สรุปไววา การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการสรางหลักสูตรและเปดรายวิชาท่ีมีความทันสมัย เหมาะสมกับเหตุการณ
หรือบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน และรองรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและเกิดผลกระทบตอสังคมไทยในอนาคต ในรายวิชา
ท่ีมหาวิทยาลัยควรนําไปพิจารณาเปดการเรียนการสอน ไดแก รายวิชาเก่ียวกับ การเปนพลเมืองโลกและพลเมืองท่ี
ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติศึกษาหรือสันติภาพ  การปองกันภัยพิบัติธรรมชาติ  อาเซียนศึกษา และการ
เรียนรูสูจิตสํานึกท่ีดี เชน การพัฒนาจิต จิตตปญญาศึกษา เปนตน  ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนดานสันติ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาปรากฏมีมหาวิทยาลัยท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ไดใหความสําคัญ
ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาสันติศึกษา (PeaceStudies) ในระดับปริญญาตรีนั้นมีสัดสวนนอยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ัวประเทศ   

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษางานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” 
เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสันติศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดําเนินการอยู และเพ่ือวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีข้ันตอนการ 
ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 (R1) การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และการสังเกตแบบมีสวนรวม อาจารย
ผูสอนสันติศึกษา ผูเรียนสันติศึกษา เปนการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
ผูเชี่ยวชาญดานสันติศึกษาและอาจารยผูสอนสันติศึกษา จํานวน 29 คน  และนักศึกษารายวิชาสันติศึกษาจากชั้น
เรียนรายวิชาการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลและนักศึกษารายวิชาการจัดการความ
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ขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556 รวม
จํานวน 16 คน  เพ่ือใหไดขอมูลแนวคิดเก่ียวกับสันติศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรูแบบสันติ
ศึกษาและปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาแบบสันติศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ 

ข้ันตอนท่ี 2 (D1) การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการจัดการสนทนากลุมผูสอนรายวิชาดาน
สันติศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จํานวน 8 คน เพ่ือยกรางและออกแบบ
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย เรียกวา รูปแบบการสอน “PEACE MODEL” เพ่ือนําไปใช
สอนในชั้นเรียนรายวิชาสันติศึกษาท่ีเลือกเปนกรณีตัวอยาง  

ข้ันตอนท่ี 3 (R2) การทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการสังเกตอยางมีสวนรวมในชั้นเรียน
รายวิชาสันติศึกษาท่ีเลือกเปนกรณีตัวอยางรายวิชาการแปลงเปลี่ยนความขัดแยงโดยสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 
และนักศึกษารายวิชาการจัดการความขัดแยงในชีวิตประจําวัน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 113 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแบบบูรณา
การเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 ข้ันตอนท่ี 4 (D2) การปรับปรุงรูปแบบการสอนสันติศึกษา โดยการถอดบทเรียนจากการจัดการสนทนา
กลุมอาจารยผูสอนสันติศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จํานวน 8 คน เพ่ือ
ประเมินและพัฒนารูปแบบ และขอขอเสนอแนะตอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย” มีประเด็นสําคัญ 
จํานวน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้  
 1. ขอมูลพ้ืนฐานและสถานการณเกี่ยวกับการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 จากขอมูลการวิจัยนี้ พบวา การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 16 รายวิชา จากมหาวิทยาลัยจํานวน 14 แหง จากจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดจํานวน 173 แหงคิดเปนรอยละ 8.09 แสดงใหเห็นวา การสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปดการเรียนการ
สอนเปนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนนอยมาก ซ่ึงไมสอดคลองปญหาความ
ขัดแยง ความรุนแรงในสังคมไทย ท่ีหนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชนมีขอมูลปญหาความขัดแยง ความรุนแรงใน
สังคมไทย ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน สังคม และประเทศ   
 2. แนวทางการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูผูเชี่ยวชาญดานสันติศึกษา จํานวน 20 คน และสัมภาษณอาจารยผูสอน
รายวิชาสันติศึกษา จํานวน 9 คน เก่ียวกับรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบวา ผูเชี่ยวชาญ 
และอาจารยผูสอนสันติศึกษาไดนําเสนอรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการบูรณาการ 
(Integration ) มุงเนนการสอน “สันติภายใน” (Internal Peace) แกผูเรียน และพบปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการ
เรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน 3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยภายใน ไดแก คุณสมบัติ “สันติ
ภายใน” ของนักศึกษา 2) ปจจัยภายนอก ไดแก อาจารยผูสอนสันติศึกษา กิจกรรม รูปแบบ วิธีการหรือ
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กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ปจจัยเก้ือหนุน ไดแก บรรยากาศสภาพแวดลอมและโครงสราง
ทางการศึกษา 
 2.3 การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษา วิธีการสอนสันติศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันอุดมศึกษาไทย  
 รูปแบบการสอนสันติ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีวิจัยและพัฒนาข้ึนมีลักษณะบูรณาการ 
(Integration) ท่ีมุงเนนการสอน “สันติภายใน” (Internal Peace) แกผูเรียนเปนสําคัญ เรียกรูปแบบการสอนนี้วา  
“PEACE MODEL” มีองคประกอบสําคัญ จํานวน 11 องคประกอบ มีวิธีการใชโดยการศึกษา 1) หลักการสอน
สันติศึกษา 2)วัตถุประสงคการสอนสันติศึกษา 3) เนื้อหาการสอนสันติศึกษา 4) วิธีการสอนสันติศึกษา 5) ข้ันตอน
การสอนสันติศึกษา 6) สื่อการสอนสันติศึกษา  7) การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 8) บริบทท่ีเก่ียวของกับการ
สอนสันติศึกษา 9) บทบาทผูสอน ผูเรียน และวิทยากรสันติศึกษา 10) ระบบการสนับสนุนและการพัฒนาอาจารย
ผูสอนสันติศึกษา  และ 11) เง่ือนไขในการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปใช  ผลการทดลองใชรูปแบบการสอน
สันติศึกษาในชั้นเรียน พบวา หลังการทดลองใชรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย มีผลการ
ประเมินผลการสอนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ไดแก ความรูดานสันติศึกษา เจตคติตอวิชาสันติศึกษา และดานความพึง
พอใจตอรูปแบบการสอนสันติศึกษา สวนดานความสามารถในการจัดการความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง 
รายละเอียดรูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือรูปแบบการสอน “PEACE MODEL” 
ปรากฏดังแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 
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รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1: รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 
 
 

 หลักการ: วิชาสันติศึกษาเปนศาสตรวิชาท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ (Multidisciplinary Subjects) จึงตองออกแบบ
รูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษาเปนสําคัญ  ตลอดจนมี
ความเหมาะสมกับบริบทความขัดแยงทางสังคมไทยตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในสถานการณปจจุบัน  
รูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีพัฒนาข้ึน เรียกวา “PEACE Model” มีหลักการสําคัญ 5 ประการ 
ไดแก  การเรียนรูกระบวนการ (P-Process Learning) การสรางเสริมพลังอํานาจ (E-Empowerment) การตระหนักรู (A-
Awareness) การสรางความรู (C-Construct) และการเรียนรูอยางมีมิตรไมตรี  (E-Empathy Learning) โดยรูปแบบการ
สอนน้ีมุงเนนการสอนสันติภายใน (Internal Peace) แกผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียน
การสอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 
1.  ปจจยัภายใน ไดแก   
การสอนคุณสมบัติ “สันติ
ภายใน” แกผูเรียน 
2.  ปจจัยภายนอก ไดแก
อาจารยผูสอนสันติศึกษา 
กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ
การสอนหรือกระบวนการ
ในการจัดการเรียนการสอน 
3. ปจจัยเกือ้หนุนที่มีผลตอ
การจัดการเรียนการสอน
สันติศึกษา ไดแก 
บรรยากาศสภาพแวดลอม 
และโครงสรางทาง
การศึกษา 
 

 

องคประกอบของรูปแบบการ
สอนสันติศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย  
1. หลักการสอนสันติศึกษา  
2. วัตถุประสงคการสอนสันติ
ศึกษา  
3. เนื้อหาการสอนสันติศึกษา   
4. วิธีการสอนสันติศึกษา 
5. ขั้นตอนการสอนสันติศึกษา 
6. ส่ือการสอนสันติศึกษา 
7. การประเมินผลการสอนสันติ
ศึกษา 
8. บริบทที่เกี่ยวของกับการสอน
สันติศึกษา 
9. บทบาทอาจารย ผูเรียน และ
วิทยากรพิเศษดานสันติศึกษา 
10 ระบบการสนับสนุนและการ
พัฒนาอาจารยผูสอนสันติศึกษา 
11. เง่ือนไขในการนํารูปแบบ
การสอนสันติศึกษาไปใช  
 

วัตถุประสงค: เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจสันติศึกษา และฝกปฏบิัติทักษะในการจัดการความขัดแยงและการ
ลดความรุนแรงโดยสันติวิธีที่มุงเนนการสอนสันติภายใน (Internal Peace) สูการมีสันติภายนอก (External Peace)  

 

 

         การถอดบทเรียน 
การเรียนการสอนสันติศึกษา 

การประเมินผลการสอนสันติศึกษา 
1. ดานความรู 
2. ดานเจตคติ  
3. ดานความสามารถในการจัดการความ 
    ขัดแยง 
4. ดานความพึงพอใจ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากความสําคัญของการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการเรียนการ
สอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย และการพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยหรือ
รูปแบบการสอน “PEACE MODEL” ท่ีมุงเนนการสอน “สันติภายใน” (Internal Peace) แกผูเรียนเปนสําคัญ 
ดังกลาวขางตนพบขอสรุปวา การสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความสอดคลองกับสภาพความขัดแยง 
ความรุนแรงในสังคมไทย ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน สังคม และระดับประเทศ การ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญในฐานะสถาบันแหงปญญาใหการผลิตบัณฑิตใหมีสันติภาพ ดังท่ี 
ทานเจาคุณพระธรรมปฏก (2542: 42) อางถึงใน ไพฑูรย สินลารัตน (2553: 5) ไดชี้แนะในสวนการสรางบัณฑิตวา 
สถาบันอุดมศึกษาตองสอนเพ่ือพัฒนาคนใหมีลักษณะบูรณาการกอใหเกิดสันติภาพตอสังคมโดยรวม นอกจากนั้น
การสอนสันติศึกษายังมีความสอดคลองกับการเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ ในระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552: 6–20) ไดใหความสําคัญตอทักษะทางปญญาในการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ และมีคุณสมบัติในการแกปญหา ความขัดแยงใน
สถานการณสวนบุคคล และกลุม นั้น มีความสอดคลองกับการสอนสันติศึกษาอยางมาก เพราะวิชาสันติศึกษานั้น 
มุงสอนใหผูเรียนมีทักษะทางปญญา มีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความรุนแรงในสถานการณตางๆ 
ท้ังความขัดแยงในระดับบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประเทศ  และมีความสามารถในการจัดการความขัดแยง
โดยสันติวิธีเปนทางเลือกใหมในการแกปญหาตางๆ หากอาจารยผูสอนสันติศึกษามีการวางแผนและออกแบบ
รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ (Integration) ท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิด“สันติภาพภายใน”โดยไมมีการใชอํานาจ
ครอบงํานักศึกษาจะชวยเปดพ้ืนท่ีการเรียนรู “สันติภาพภายใน” แกนักศึกษาไดมีสวนรวมในการศึกษาสันติศึกษา
อยางสันติสุขอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับ สุชาติ เศรษฐมาลินี (2556) กลาวไววา การสอนรายวิชาสันติศึกษาควร
จะมีการศึกษาคนควาวิจัยวิธีการสอน และเทคนิคการสอนตางๆ ในลักษณะวิธีการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษามากยิ่งข้ึน  นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส (2547: 61) กลาววา การมีสันติภาพภายใน (Internal Peace) เปนสภาวะท่ีสภาพจิตใจท่ีหลุดพนจาก
พันธนาการของกิเลส หรือการครอบงําของสิ่งตางๆ อันเปนสภาพจิตท่ีไรความขัดแยง ความรุนแรงทุกชนิด ซ่ึง
สอดคลองกับ ลอเรล แอล ฟนเลย (Laura L.Finley, 2004) กลาวถึง การสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ปรากฎมี 2 รูปแบบ คือ 1) การสอนแบบครอบงําใชอํานาจโดยครูตอศิษย (Dominator Model) ซ่ึงปรากฏใชมา
นาน ในปจจุบันยังปรากฏใหเห็นท่ัวไป เและ 2) การสอนท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรียน (Partnership Model) 
ชวยคัด ชวยทํา ชวยกําหนดกิจกรรมตางๆ ในรายวิชา รวมถึงการมีสวนรวมในการใหคะแนน การประเมินผล และ
การใหเกรดดวย การสอนท่ีเนนการมีสวนรวมของผูเรียนจึงเปนการสอนรูปแบบใหม เปนสิ่งท่ีทาทายครูอาจารย
ผูสอนสันติศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนอยางยิ่ง  
 ผูวิจัยมีความม่ันใจอยางยิ่งวา หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษา
ไทยทุกแหงไดใหความสําคัญและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรี หรือการสอนสอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาตางๆ จํานวนอยางนอย
ประมาณ 6 – 9 ชั่วโมง แกนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกๆ คนอยางแพรหลาย ไดศึกษาเรียนรูความรูดานสันติ
ศึกษาและการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี นักศึกษาในฐานะพลเมืองท่ีดีของรัฐและพลเมืองท่ีดีของโลกจะ
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ไดชวยกันเปดพ้ืนท่ีสันติวิธี ในระดับบุคคล กลุม ชุมชน สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน สังคม ประเทศ และโลก 
สามารถท่ีจะชวยกันหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง ความรุนแรง ดวยแนวทางสันติวิธีทําใหสังคมเกิดสันติสุข
ข้ึนไดอีกชองทางหนึ่ง  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย พบวา แนวคิดและทฤษฎีสันติศึกษาและสันติวิธี มีจํานวนมาก ซ่ึงแตละแนวคิดและ
ทฤษฎีจะมีองคความรูท่ีแตกตางกัน เนื่องจากสันติศึกษาเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) ฉะนั้น 
การนําแนวคิดและทฤษฎีสันติศึกษาและสันติวิธีไปประยุกตใชในการสอนสันติศึกษาจึงตองใชวิธีการแบบบูรณาการ 
(Integration) ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละรายวิชา และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ   

2. จากผลการวิจัย พบวา อาจารยผูสอนสันติศึกษาบางทานมีปญหาการนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไป
ใชสอนในชวงแรกๆ ฉะนั้น กอนจะนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปทดลองใชในชั้นเรียน 
อาจารยผูสอนสันติศึกษาควรศึกษาคูมือการใชรูปแบบการสอน โดยการศึกษา หลักการ วัตถุประสงค วิธีการสอน 
ข้ันตอนการสอน และการประเมินผล อยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือใหสามารถนํารูปแบบการสอนสันติศึกษาไปทดลอง
สอนในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 3. จากผลการวิจัย พบวา บางสถาบันอุดมศึกษามีปญหาดานการขาดแคลนอาจารยผูสอนสันติศึกษา ทํา
ใหการเปดรายวิชาสันติศึกษายังไมแพรหลาย และไมสามารถเปดการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง  
สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนสันติศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง ไดแก การสงบุคลากรไปศึกษาตอดานสันติศึกษาใหสูงข้ึน การเขารวมอบรมสัมมนา
เก่ียวกับสันติศึกษาและสันติวิธี การเขารวมฝกทักษะการแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธีกับหนวยงานสันติศึกษา
ตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ควรมี
นโยบายการสอนสันติศึกษาและกิจกรรมสันติวิธีในสถาบันอุดมศึกษาเปนนโยบายท่ีสําคัญเรงดวนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาความขัดแยง ความรุนแรงในสังคมไทยในปจจุบันโดยอาจจะเปดสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป/หมวด
วิชาเลือกเสรี การสอนสอดแทรกสันติศึกษาในรายวิชาตางๆ อันจะเปนชองทางหนึ่งในการเปดพ้ืนท่ีสันติภาพใหแก
สังคมไทยท่ีกําลังประสบปญหาความขัดแยง ความรุนแรง ท้ังในบุคคล กลุม ชุมชน และสังคม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการทองเท่ียว ท่ีสถาน
ประกอบการตองการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) 
5 ดาน  ใชรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ โดยเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุม
ตัวอยางสถานประกอบการท่ีนักศึกษาสาขาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเขาฝกสหกิจศึกษา 
จํานวน 15 แหง และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 
สถานประกอบการมีความตองการคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการทองเท่ียวทุกดานอยูในระดับมาก
โดย ดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู 
และดานทักษะทางปญญา ตามลําดับ 

คําสําคัญ: สหกิจศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 
ABSTRACT 

This research aims to study the properties of cooperative education students of Tourism 
establishments needs. According to the Higher Learning Commission (Thai Qualification 
Framework - TQF) This study collected data from the quantitative a Research. In a study 
exploring. By the Questionnaire. As a  tool to collect data. Of an establishment of 15 locations 
and analyzed. With the conversion of the variables that are studied as quantitative data. And to 
calculate statistics. The results of the study, the frequency distribution table. Percentages and 
averages.  

The results showed that the establishment of the importance of morality. Morality is the 
first second. The relationship between individual skills and responsibilities. The third skill of  
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numerical analysis. Communication and information technology. The fourth and last was 
the knowledge  and  intellectual skills. 
 Keywords: Co-operative Education: Co-op, Desirable features. 
 
บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา
นอกจากกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให
เปนมาตรฐานการอุดมศึกษาแลวยังเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ จึงจัดใหมีการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังไดกําหนดนโยบายสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใน
สาขาวิชาตางๆ   

สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการผสมผสาน ระหวาง
การเรียนของนักศึกษาในหองเรียนเขากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอยางมีหลักการ และเปนระบบ
เพ่ือใหไดประสบการณตรง โดยกําหนดใหนักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเปน
พนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาซ่ึงนักศึกษาจะไดมีโอกาสสรางความเขาใจและคุนเคย
กับโลกแหงความเปนจริงของการทํางานและการเรียนรูเพ่ือใหไดมาซ่ึงทักษะของงานอาชีพและทักษะดานการ
พัฒนาตนเองเปนการศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการใหนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 
ณ สถานประกอบการ  

จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาสหกิจศึกษาเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการอยางเปนระบบกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตรงกับความตองการของสถานประกอบการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification 
Framework - TQF) 5 ดาน คือ  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) 
2. ดานความรู (Knowledge) 
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skill) 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and responsibility)  
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical and 

communication skills)  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิไดมีการจัด ใหมีหลักสูตรสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาการทองเท่ียว มาเปน

ระยะเวลา 4 ป ท่ีผานมาวิทยาลัยไดจัดเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกฝกสหกิจศึกษา ท้ังในดานเนื้อหา
วิชาชีพ ดานเทคโนโลยี ดานบุคลิกภาพ การวางตัว รวมท้ังจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาตามไปใหคําปรึกษาแนะนําและ
ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการโดยตลอด แตปจจุบันยังไมทราบถึงความตองการของสถาน
ประกอบการในเรื่องคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีสถานประกอบการตองการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการทองเท่ียวท่ีสถานประกอบการตองการ เพ่ือเตรียมความพรอมให
นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามความตองการของสถานประกอบการกอนออกฝกสหกิจศึกษาตอไป   
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 คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือพฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็น หรือลักษณะประจําของแตละ
บุคคล  เปนการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตและเห็นได ซ่ึงไดมีผูศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตไว เชน ปราณี 
คูเจริญไพศาล (2543) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจขององคกรตางๆในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จากผลการวิจัยในแงคุณสมบัติบัณฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีเปนท่ีตองการขององคกรตางๆพบวาบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทตองมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย และมีความภักดีตอองคกร  บัณฑิต
ระดับปริญญาตรีจําเปนตองมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร และบัณฑิตปริญญาโทจําเปนตองมีความสามารถ
ดานภาษานอกจากนั้นบัณฑิตตองมีคุณสมบัติดานความมีไหวพริบและปฎิภาณ รวมถึงมีบุคลิกภาพท่ีดีดวย 
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ รัญจวน คําวชิรพิทักษ และบุญศรี พรหมพันธุ (2538) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะห
องคประกอบท่ีพึงประสงคของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวาองคประกอบท่ีพึงประสงคของ
บัณฑิตประกอบดวยดานการปฏิบัติงาน คุณลักษณะดานจรรยาวิชาชีพ คุณลักษณะดานการปฏิบัติตน คุณลักษณะ
ดานการควบคุมอารมณ คุณลักษณะดานความมุงม่ันเด็ดเดี่ยว คุณลักษณะดานความอดทนอดกลั้น และ
คุณลักษณะดานปฏิสัมพันธในสังคม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาการทองเท่ียวท่ีสถานประกอบการตองการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดังอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก สถานประกอบการท่ีนักศึกษาสาขาการทองเท่ียว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขาฝกสหกิจศึกษา จํานวน 15 แหงโดย วิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ตัวแปรอิสระ คือสถานประกอบการท่ีนักศึกษาสาขาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ เขาฝกสหกิจศึกษา และตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไทย ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะของแบบสอบถามมี
โครงสรางรายละเอียดของคําถามท่ีระบุคําถามชัดเจนตามวัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบไปดวยคําถาม
ปลายเปด (Open-ended Question) และคําถามปลายปด (Close-ended Question) 3 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานประกอบการ 
  สวนท่ี 2 คุณลักษณะและคุณสมบัติ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย ดังนี้ 
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) มีลักษณะยอย 3 ดาน คือ 

      1.1 ตระหนักในคุณคาและจริยธรรมเสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
      1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และตรงตอเวลา 
      1.3 เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร 
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  2. ดานความรู (Knowledge) มีลักษณะยอย 4 ดาน คือ 

        2.1 มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของการบริหารจัดการในงานท่ี
เก่ียวของ 

       2.2 สามารถบูรณาการความรูในดานการทองเท่ียวและการโรงแรมกับความรูในศาสตร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2.3 มีความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ไดอยางตอเนื่อง 
       2.4 สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
  3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skill) มีลักษณะยอย 2 ดาน คือ 

        3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ 
        3.2 สามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการแกไขปญหา 
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

responsibility)   มีลักษณะยอย 3 ดาน คือ 
       4.1 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงานในกลุม 

           4.2 มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม รวมท้ังทํางานเปนทีมได  
       4.3 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา สถานการณ

ตางๆท้ังในบทบาทของผูนําและบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical 

and communication skills) มีลักษณะยอย 3 ดาน คือ 
                5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางาน 
                 5.2 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

       5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  

โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด 2538: 99) ซ่ึงมีเกณฑแตละระดับ
ดังนี้ 
    5   มีความตองการระดับมากท่ีสุด  
    4   มีความตองการระดับมาก 
    3   มีความตองการระดับปานกลาง 
    2   มีความตองการระดับนอย 
    1   มีความตองการระดับนอยท่ีสุด 
  สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการทองเท่ียวท่ีสถานประกอบการตองการ 

พบวา สถานประกอบการมีความตองการคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 1    
ตารางท่ี 1: แสดงคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถานประกอบการตองการ 
 

คุณลักษณะ 5 ดาน สถานประกอบการ ระดับความ
ตองการ ( ) S.D. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม     4.26 0.50 มาก 
ดานความรู     3.90 0.50 มาก 

ดานทักษะทางปญญา    3.83 0.64 มาก 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    4.15 0.66 มาก 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

4.04 0.48 มาก 

เฉล่ียรวม  4.03 0.55  มาก  
 
จากตารางท่ี 1 พบวาท้ังโดยภาพรวมและรายดานสถานประกอบการมีความตองการคุณลักษณะของ

นักศึกษาสหกิจศึกษาอยูในระดับมาก โดยดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด (4.26) รองลงมาเปนดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4.15) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.04) ดานความรู (3.90) และดานทักษะทางปญญา (3.83) ตามลําดับ โดยรายละเอียด
ของแตละดานสรุปไดดังนี้ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาการทองเท่ียวท่ีสถาน
ประกอบการมีความตองการเปนอันดับแรก ซ่ึงสถานประกอบการใหความสําคัญเรื่อง การตระหนักในคุณคาและ
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต เปนอันดับแรก (4.33) รองลงมาคือมีวินัย มีความรับผิดชอบ และตรงตอ
เวลา (4.27) และเรื่องเคารพกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร (4.20) ตามลําดับ    

 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ของสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถานประกอบการตองการเปนอันดับท่ีสอง ซ่ึงสถานประกอบการใหความสําคัญกับเรื่อง 
มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนและรับผิดชอบงานในกลุมเปนอันดับแรก (4.33) รองลงมาสามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา สถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนําและบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน (4.20) และมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม รวมท้ังทํางานเปนทีมได (3.93) ตามลําดับ   

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคุณลักษณะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถานประกอบการตองการเปนอันดับท่ีสาม ซ่ึงสถานประกอบ
การณใหความสําคัญเรื่อง ความสามารถในการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน พรอมท้ัง
เลือกใช รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม เปนอันดับแรก (4.13) รองลงมาสถานประกอบการให
ความสําคัญเทากันคือ มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางาน และสามารถใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม (3.75)   
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ดานความรูเปนคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถานประกอบการมีความ
ตองการเปนอันดับท่ีสี่  ซ่ึงสถานประกอบการณใหความสําคัญกับเรื่องมีความรู ความเขาใจ และสนใจพัฒนา
ความรู ไดอยางตอเนื่อง (4.40) รองลงมา คือมีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของการบริหาร
จัดการในงานท่ีเก่ียวของ (3.93) สามารถบูรณาการความรูในดานการทองเท่ียวและการโรงแรมกับความรูในศาสตร
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (3.73) และสามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (3.53) ตามลําดับ    

ดานทักษะทางปญญา เปนคุณลักษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถาน
ประกอบการตองการเปนอันดับสุดทาย ซ่ึงสถานประกอบการณใหความสําคัญเรื่อง สามารถประยุกตความรู 
ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายและการแกไขปญหา เปนอันดับแรก (3.87) 
รองลงมา คือคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนระบบ (3.80)   

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยเก่ียวกับคุณลัษณะของนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาการทองเท่ียว ท่ีสถานประกอบการ
ตองการ ตามคุณลักษณะ 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification 
Framework -TQF) พบวาสถานประกอบการตองการนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการทองเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมเปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อันดับ
สามดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับท่ีสี่คือดานความรูและ
สุดทายคือดานทักษะทางปญญา 

 จากผลการวิจัยพบวาสถานประกอบใหความสําคัญในดานคุณธรรม จริยธรรมเปนอยางแรก ซ่ึงแสดงให
เห็นวาสถานประกอบการในปจจุบันนี้เนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสหกิจศึกษาเปนหลักซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัย ของปราณี คูเจริญไพศาล ท่ีไดทําการวิจัย เรื่อง ควาตองการบัณฑิตทางบริการธุรกิจของ
องคกรตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาคุณสมบัติของบัณฑิตทางบริหารธุรกิจท่ีเปนท่ี
ตองการขององคกรตางๆ คือ ตองมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทยของนิสิต
ปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 3 ดาน คือ ดานวิธีการ
สรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย และดานประสบการณทาง
นาฏศิลปไทย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอก
นาฏศิลปไทย ใน 3 ดาน คือ ดานวิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงาน
นาฏศิลปไทย และดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย จําแนกตาม เพศ ชั้นป กลุมท่ีเขาเรียน และประเภทของ
งานนาฏศิลปท่ีสนใจ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1-4 หรือสูงกวา สาขาวิชาเอก
นาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 78 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบที (T-test) คะแนนเฉลี่ย (Mean) เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความ
แปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of Variance) และการทดสอบเปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffe) 
 คําสําคัญ: วิธีการสรางสรรคผลงาน แรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ประสบการณ
สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย   
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 1) investigate the interests in creating the Thai 
classical dance of the undergraduate students, majoring Thai Classical Dance at the Faculty of 
Arts, Srinakariwirot University in 3 aspects: the process in creating Thai classical dance, the 
inspirations in creating Thai classical dance and the experiences in Thai classical dance and 2) to 
compare the interests in creating Thai classical dance of the undergraduate students, majoring 
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in Thai Classical Dance in 3 aspects: the process in creating Thai classical dance, the inspirations 
in creating Thai classical dance and the experience in Thai classical dance categorized according 
to the genders, year groups, secondary educational background and the types of the interested 
Thai classical dance. The population of this study is 78 1st-4th year undergraduate students or 
higher, majoring in Thai Classical Dance at the Faculty of Arts, Srinakarinwirot University of the 
2014 academic year. The statistic used in data collecting was the five-point Likert-type rating 
scales. The statistical procedures used in analyzing the day were the T-Test, mean, standard 
deviation, one-way ANOVA and Scheffe’ method. 
 Keywords: the process in creating Thai classical dance, the inspirations in creating Thai 
classical dance, the experience in Thai classical dance 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยไดชื่อวามีความเจริญรุงเรืองทางอารยธรรมดานนาฏศิลปมาชานาน โดยถือกําเนิดตั้งแตสมัย
สุโขทัย ดังปรากฏในหนังสือไตรภูมิพระรวงของพระมหาธรรมราชาลิไทวา “บางเตน บางรํา บางฟอน ระบํา
บันลือ” (พันทิพา  สิงหัษฐิต. ม.ป.ป. : 1) แสดงใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยนั้น เริ่มกอกําเนิดนาฏศิลปไทยมาบางแลว 
เพียงแตการแสดงในสมัยนั้น ยังไมมีแบบแผนท่ีแนนอน เปนเพียงการแสดงเพ่ือความบันเทิง และการผอนคลาย
ยามวางจากการทํางาน ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มปรากฎหลักฐานท่ีสําคัญ เปนลายลักษณอักษรท่ีเกาแกท่ีสุด 
อยูในรูปตัวบทสําหรับแสดง สวนการวิเคราะหวิจารณมาปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรและอยูในรูปมุขปาฐะ ตํารา
ทางนาฏศิลปเลมแรกของไทยสันนิษฐานวาเปน “ตํารารํา” ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช มีลักษณะเปนภาพวาดทารําตางๆ และตําราท่ีปรากฏขอมูลเปนลายลักษณอักษรเริ่มครั้งแรกในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว คือ “ตําราฟอนรํา” พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จากหลักฐานท่ีจารึกนั้น จะเห็นไดวา พระมหากษัตริยในสมัยกอน ทรงเห็นความสําคัญของ
นาฏศิลปอยางมาก จนกระท่ังมีการจารึกเปนตําราฟอนรํา เพ่ือเปนการอนุรักษณมรดกทางวัฒนธรรมไมใหสูญหาย 
(เสาวนิต วิงวอน, 2543: 82) 

นาฏศิลปไทยเปนงานศิลปะแขนงหนึ่งท่ีมีความงดงามและมีสวนชวยใหมนุษยมีความสุข นอกจากนี้ ยัง
เปนสวนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยท่ีสําคัญ และเปนสิ่งสําคัญมากตอชีวิตประจําวันและวิถีชีวิตของ
ชาวไทย ซ่ึงไมใชเปนความบันเทิงเพียงอยางเดียว ยังเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับศาสนาและ
กลุมสังคมหลายกลุม โดยแทจริงแลวนาฏศิลปไทยนั้นสามารถท่ีจะบรรยายลักษณะเฉพาะตัวและยังสามารถท่ีจะ
สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของสังคมไทยท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืนๆโดยเฉพาะ ดังนั้นเราสามารถสังเกตไดวานาฏศิลปของ
ไทยจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะท่ีจะบงบอกใหเห็นถึงความเปนไทย (โรงเรียนเมืองหลังสวน, 2556: ออนไลน)  

การสรางสรรคมีความสําคัญตองานศิลปะทุกแขนง และเปนสวนท่ีแสดงถึงกระบวนการแนวคิดและ
เทคนิคในการสรางสรรค โดยมีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ละเอียดและชัดเจน พัฒนาการดานการ
สรางสรรคเปนการแสดงถึงภูมิหลังของศิลปนในแงมุมตางๆเก่ียวกับความคิด และรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
พัฒนาการดานการสรางสรรคจากอดีต (ฉันทนา เอ่ียมสกุล, 2553: 34) มนุษยเปนตัวการสําคัญในการสรางสรรค
งานศิลปะทําการถายทอดสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยวัสดุท่ีไดเลือกสรรมาแลวนํามาประกอบเปนรูปทรงใหม  ประกอบ
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กับความคิดสรางสรรค (Creative idea)  ซ่ึงจะมีผลใหผลงานศิลปะนั้น ๆ มีรูปแบบเทคนิคตางๆ ท่ีแปลกใหม
สามารถสรางความสนใจแตกตางกันออกไป เนื่องจากสิ่งแวดลอมไดเปนตัวกําหนด ใหมนุษยแบงแยกเปนกลุมเปน
ประเทศทําใหเกิดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปกรรมท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นงาน
ศิลปะท่ีสรางสรรคข้ึนมา โดยมนุษยในแตละสังคมนั้นก็จะแฝงคุณคาอยูเสมอ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2556: ออนไลน) การสรางสรรคนาฏศิลปท่ีดี ท่ีมีคุณคานั้น ผูสรางสรรคตองทําการรวบรวมขอมูลมาเปนปจจัยใน
การสรางสรรค เพราะการสรางสรรคศิลปะใดๆก็ตาม มิไดเกิดข้ึนจากความวางเปลา แตเปนกระบวนการท่ีมีอยู
กอนแลวมาประยุกตหรือปรับเปลี่ยน ซ่ึงผูสรางสรรคจะตองรูจักวิธีการสรางสรรคงาน โดยการนําขอมูลท่ีเปนแรง
บันดาลใจมาชวยในการประดิษฐ และประสบการณในดานตางๆ นํามาเปนพ้ืนฐานในสรางสรรคงานท่ีตนตองการ
สรางสรรคข้ึนใหม ในจินตนาการไดงายข้ึน โดยมีการกําหนดรูปแบบ ใหชัดเจน และสรางสรรคงานตาม
วัตถุประสงคของตน จะทําใหผลงานนาฏศิลปมีความแปลกใหมและโดดเดนอยางแทจริง (สุรพล วิรุฬหรักษ, 
2547: 229-230) 

ปจจุบัน มีการสงเสริมใหคนไทยหันมาสนใจชมงานนาฏศิลปไทยมากยิ่งข้ึน โดยจะเห็นไดชัดเจนจากการ
แสดงโขน โดยมูลนิธิสงเสริมศีลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ซ่ึงจัดเปนประจําตอเนื่อง
ทุกป มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดง ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน (คมชัดลึก, 2556: 
ออนไลน) นั่นก็อาจแสดงใหเห็นวา เยาวชนไทยใหความสนใจในงานนาฏศิลปไทย นับไดวาเปนสิ่งท่ีดีและควร
สงเสริมสนับสนุนเปนอยางยิ่ง เพ่ือจะไดรักษาอนุรักษมรดกของไทยไมใหสาบสูญ คงอยูคูประเทศตอไป ดังท่ี วิมล
ศรี อุปรมัย (2553: 2) ไดกลาววา การสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูนาฏศิลปไทย โดยบรรจุใหเปนรายวิชานาฏศิลป
ไทยนั้น เปนวิชาท่ีจําเปนและสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย ฉะนั้น ผูท่ีเขามาเลือกเรียนในวิชานาฏศิลปจะ
ไดรับสิ่งดีงามไมเฉพาะทารําซ่ึงเปนมาตรฐานของคนในชาติเทานั้น เนื้อหาของวิชานาฏศิลปตลอดจนกิจกรรมตางๆ
ยังเก่ียวของและหมายรวมไปถึงวัฒนธรรมและมรดกประจําชาติอีกดวย ดังนั้น สถาบันท่ีผลิตและใหความรู
ทางดานนาฏยศาสตร ครูและผูท่ีเขารับการศึกษาจงภูมิใจไดวา ไดมีสวนชวยรักษาความดีงามและสามารถถายทอด
ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานท่ีควรแกการยกยอง 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนคณะท่ีรับผิดชอบใหมีการถายทอดความรู
รายวิชานาฏศิลปไทย ซ่ึงไดสถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2511 ในยุคแรกเริ่มนั้น คณะศิลปกรรมศาสตรเปนเพียงแผนก
หนึ่งในคณะวิชาการศึกษา โดยมีศาสตราจารยพิเศษอารี สุทธิพันธุ เปนผูผลักดันใหเกิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
วิชาเอกศิลปศึกษา ข้ึนในแผนกศิลปศึกษา คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ตอมาในป 
พ.ศ. 2517 เม่ือวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ไดรับการยกระดับฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ แผนกศิลปศึกษาท่ีเคยมีอยูเดิมจึงไดพัฒนาเปนภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร และ
ตอมาในปพ.ศ. 2536 คณะศิลปกรรมศาสตรไดสถาปนาข้ึน เปดสอนในระดับปริญญาตรี ท้ังหมด 6 ภาควิชา 14 
วิชาเอก ไดแก ภาควิชาดุริยางคศาสตรไทย ภาควิชาดุริยางคศาสตรสากล ภาควิชาทัศนศิลป ภาควิชาทัศน
ศิลปศึกษา ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป และภาควิชาศิลปะการแสดง และเปดสอนในระดับปริญญาโท 4 วิชาเอก 
ไดแก สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา สาขาวิชาทัศนศิลป (ศิลปสมัยใหม) และสาขาวิชานวัตร
กรรมการออกแบบ (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556: ออนไลน) 

ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกนาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร แบงออกได 2 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาเอกนาฏศิลปไทยและสาขาวิชาเอกนาฏศิลปสากล ซ่ึงตลอดระยะเวลาการศึกษานั้น นิสิตทุกคนจะตอง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 168 

สรางสรรคงานนาฏศิลปไทยในทุกๆ ชั้นป เพ่ือเปนการฝกฝนทักษะทางดานนาฏศิลปใหเกิดการพัฒนาไดดียิ่งข้ึน 
อันจะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางสรรคงานนาฎศิลปไทยตอไปในอนาคต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556: 
ออนไลน) ซ่ึงทักษะตางๆ ท่ีจะตองมีการพัฒนานั้น จําเปนตองอาศัยหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดี ตรงตามความ
ตองการของนิสิตท่ีเขารับการศึกษา สงผลใหเกิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยท่ีดีและมี
คุณภาพ (ระวิวรรณ วรรณวิไชย, 2556: สัมภาษณ) 

จากการสัมภาษณศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับความสนใจของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลปไทย เก่ียวกับการ
สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ท้ัง 3 ดาน พบวามี ดังนี้ 

 ดานวิธีการสรางสรรคผลงานนิสิตมีความเห็นวา วิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปนั้น จําเปนท่ีจะตอง
อาศัยอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญ ใหการแนะนํา และคอยชวยชี้แนะ แตท่ีผานมา การใหคําแนะนํา จากอาจารยท่ี
ปรึกษาไมเพียงพอตอความตองการ และนอกจากนี้ การเปดโอกาสใหพูดคุย ซักถามวิธีการสรางสรรคงานนาฏศิลป
ไทย จากผูเชี่ยวชาญทางดานวิธีการสรางสรรคงาน ยังไมปรากฏใหเห็นเทาท่ีควร ซ่ึงหากนิสิตบางคนยังไมเขาใจถึง
วิธีการสรางสรรคงาน จะทําใหการสรางสรรคงานในแตละครั้ง ไมราบรื่น และผลงานการสรางสรรคท่ีแสดงออกมา
นั้น ไมเปนไปดังท่ีตั้งใจไว หรือมีการแนะนําวิธีการสรางสรรคท่ีมีรายละเอียดเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน จะชวยใหนิสิต
เขาใจในวิธีการสรางสรรคงานมากยิ่งข้ึน (อารยา แจมจันทร, เพียงออ สอนแกว และเปรมกมล รัตนกลาง, 2556: 
สัมภาษณ) 

ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย พบวา การสรางสรรคไมเกิดข้ึนตามเจตนาของผู
สรางสรรค ซ่ึงท่ีผานมา นิสิตสวนใหญขาดแรงกระตุนเก่ียวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงาน เนื่องจากการ
เรียนการสอน ยังไมไดเปดกวางใหนิสิตสรางสรรคผลงานตามแรงบันดาลใจของตนเอง การเรียนการสอนไมไดปลุก
เราใหนิสิตเขาใจ เขาถึงคําวา แรงบันดาลใจ เพียงแตเปนสิ่งท่ีนิสิตจําเปนตองเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงนิสิตบางคนยัง
ขาดความรูความเขาใจถึงความสําคัญของแรงบันดาลใจ นิสิตบางคนเห็นวา บางครั้ง ทางคณะศิลปกรรมศาสตรเอง
ควรใหมีการพบปะกับผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ เพ่ือใหนิสิตเกิดแรงบันดาลใจ หรืออาจมีการพานิสิตไปเยี่ยมชม
ความงดงามทางศิลปะยังสถานท่ีตางๆท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการสรางสรรคงาน และ
ควรเปดโอกาสใหนิสิตไดสรางสรรคผลงานตามแรงบันดาลใจของตนเอง เพ่ือเปนการกระตุนใหนิสิตเกิดแรงบันดาล
ใจท่ีสําคัญในการสรางสรรคงานตอไป (ธิตาภรณ สอนนุข,วิภาวี พิศาลบูรณะ, 2556: สัมภาษณ) 

ดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย นิสิตท่ีไมมีประสบการณทางนาฏศิลปไทยมากอน เม่ือมาสรางสรรค
งานอาจเกิดความทอใจ เพราะนิสิตไมสามารถสรางงานใหออกมาตรงตามความตองการของตนเองได  ไมเขาใจถึง
การใชทวงทา การใชภาษาทารํา ในการสื่อสารกับผูชม ทําใหผูชมไมเขาใจในงานท่ีนิสิต ตองการจะสื่อสาร ซ่ึงจะไม
สงผลดีตอตัวนิสิต ซํ้ายังใหนิสิตไมเกิดประสิทธิผลในการเขาเรียนในวิชาเอกนาฏศิลปไทยอีกดวย (พิมพรดี อวยพร
ชัยสกุล, ปวันดา แกวงาม และ ธนิตา เสนชัย, 2555: สัมภาษณ)  

จากขอมูลดังกลาวและสภาพปญหาขางตน  ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาความสนใจในการ
สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ท้ังนี้เพ่ือ
จะนําขอมูลไปใชพิจารณาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอน วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานการเรียนนาฏศิลป การสรางสรรคงานนาฏศิลป ใหเกิดการ
พัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทยของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 3 ดาน คือ ดานวิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย 
ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย และดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอก
นาฏศิลปไทย ใน 3 ดาน คือ ดานวิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงาน
นาฏศิลปไทย และดานประเภทของนาฏศิลปไทย จําแนกตาม เพศ ชั้นป กลุมท่ีเขาเรียน และประเภทของงาน
นาฏศิลปท่ีสนใจ 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2557 จําแนกเปนชั้นปท่ี 1-4 หรือสูงกวา จํานวนท้ังสิ้น 78 คน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยาง ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนจํานวน 78 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 2. เครื่องมือท่ีใชครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยของนิสิตปริญญา
ตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Liker) รวมท้ังสิ้น 64 ขอ โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.933 
แบงออกเปน 3 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ชั้นป กลุมท่ีเขาเรียน ประเภทของงานนาฏศิลปท่ีสนใจ 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ใน 3 ดานคือ ดานวิธีการ
สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ดานประสบการณทางนาฏศิลป
ไทย 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
3. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ีและหาคารอยละ 

 3.2 วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยของ
นิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละ
ดาน โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 3.3 วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความสนใจการสรางสรรคงาน
นาฏศิลปไทยของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
แตละดานและโดยรวม จําแนกตาม ตัวแปรเพศ และกลุมผูเขาเรียน วิเคราะหโดยการทดสอบที (t-test) สวนตัว
แปรประเภทของงานท่ีสนใจและชั้นปใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe´) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. นิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มีความสนใจในการสรางสรรคงาน
นาฏศิลปไทยโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก นิสิตท่ีเขารับการศึกษาทางดานนาฏศิลป มีความสนใจ มีใจ
รักในสิ่งท่ีนิสิตไดเลือกเรียน จึงเกิดเปนแรงจูงใจ ท่ีจะทําตามใจสิ่งท่ีรัก ในสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย จะตอง
ประกอบไปดวยวิธีการสรางสรรคงาน ดานแรงบันดาลใจและดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย ซ่ึงท้ัง 3 ดาน
เหลานี้ เปนสิ่งสําคัญสําหรับนิสิตท่ีจะตองนําไปปรับใช ใหเกิดประโยชนสูงสุดในภายภาคหนา ทําใหงานท่ีได
สรางสรรคออกมามีความแปลกใหม แปลกตา เปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป ซ่ึงการสรางสรรคนี้ ทําใหนิสิต เกิด
ความคิด ความริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ในการสรางสรรคงานศิลปะทุกแขนง ดังท่ีสุรพล วิรุฬหรักษ 
(2547: 229-230) ไดกลาววา การสรางสรรคนาฏศิลปท่ีดี ท่ีมีคุณคานั้น ผูสรางสรรคตองทําการรวบรวมขอมูลมา
เปนปจจัยในการสรางสรรค เพราะการสรางสรรคศิลปะใดๆก็ตาม มิไดเกิดข้ึนจากความวางเปลา แตเปน
กระบวนการท่ีมีอยูกอนแลวมาประยุกตหรือปรับเปลี่ยน ซ่ึงผูสรางสรรคจะตองรูจักวิธีการสรางสรรคงาน โดยการ
นําขอมูลท่ีเปนแรงบันดาลใจมาชวยในการประดิษฐ และประสบการณในดานตางๆ นํามาเปนพ้ืนฐานในสรางสรรค
งานท่ีตนตองการสรางสรรคข้ึนใหม ในจินตนาการไดงายข้ึน โดยมีการกําหนดรูปแบบ ใหชัดเจน และสรางสรรค
งานตามวัตถุประสงคของตน จะทําใหผลงานนาฏศิลปมีความแปลกใหมและโดดเดนอยางแทจริง และการ
สรางสรรคนี้จะเปนตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไดดี ในการจัดการเรียนการสอนใหตรงกับศักยภาพนิสิตและความ
สนใจของนิสิต เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

2. ดานวิธีการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย จากการศึกษาพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป
ไทย มีความสนใจเก่ียวกับวิธีการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการ
สรางสรรคงานนาฏศิลปไทย คือตัวกําหนดคุณภาพของงานนาฏศิลปใหออกมามีรูปแบบอยางไร หากนิสิตเองไม
ทราบถึงวิธีการสรางสรรคอยางถูกตอง อาจทําใหการสรางสรรคงานนาฏศิลปของนิสิตไมสมบูรณและไมไดรับความ
สนใจจากคนท่ัวไป สอดคลองกับ สวภา เวชสุรักษ (2553: 1-11) กลาววา ข้ันตอนในการสรางสรรคงานนาฏศิลป
ไทยนั้น จําเปนตองอาศัย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคในการสรางสรรคผลงาน วิธีการดําเนินงาน และ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการรับชมการแสดง ซ่ึงวิธีการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยนี้ นิสิตท่ีเขารับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ทุกชั้นป จะไดเรียนและไดลงมือปฏิบัติ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการฝกใหนิสิตเกิดความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับวิธีการสรางสรรคงานท่ีถูกตอง  

3. ดานแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย จากการศึกษาพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี 
วิชาเอกนาฏศิลปไทย มีความสนใจเก่ียวกับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย อยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเปนเพราะ แรงบันดาลใจเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของศิลปน ในการสรางสรรคงานศิลปะทุกประเภท ซ่ึงแรง
บันดาลใจนี้ จะเกิดกับตัวผูสรางสรรคเอง โดยอาจผานการรับรูทางธรรมชาติ ไดรับการกระตุนจากสิ่งท่ีไดเรียนรู 
หรือสนใจ ทําใหเกิดความประทับใจ ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆท่ีตองการจะแสดงออกทางความคิด ซ่ึงศิลปน 
จะถายทอดออกมาเปนงานศิลปะ ผนวกกับความชื่นชอบ ความสนใจเปนสิ่งเรา ทําใหนิสิตเกิดความสนใจ เกิด
แรงจูงใจในการสรางสรรคงานศิลปะ ซ่ึงสอดคลองกับ วัฒนาพร เข่ือนสุวรรณ (2547: ออนไลน) กลาววา 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
E 171 

พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยแตละครั้งยอมตองไดรับการกระตุนจากสิ่งเราหรือแรงบันดาลใจ การท่ีศิลปน
สรางงานศิลปะแตละครั้ง ยอมเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ซ่ึงตนเหตุก็คือ สิ่งเราหรือแรงบันดาลใจ อาจจะเปน
ภายนอกหรือภายใน หรืออาจเปนท้ังภายนอกและภายในก็ได ซ่ึงการไดรับแรงบันดาลใจเหลานั้น ทําใหผลงาน
ศิลปะท่ีออกมา มีความแตกตางกัน  
 4. ดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย จากการศึกษาพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย 
มีความสนใจในดานประสบการณทางนาฏศิลปไทย อยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนิสิตอาจไดรับความรูทางดาน
นาฏศิลปเพียงพ้ืนฐานเทานั้น จากสถานศึกษาเดิม เม่ือมาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา อาจไมเพียงพอตอการเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น นิสิตจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทางดานประสบการณทางนาฏศิลปมาก เพ่ือจะไดนํา
ความรูไปปรับใชใหเขากับการเรียนการสอนท่ีทางคณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดใหศึกษา เพราะการมีประสบการณ
ท้ังดีและไมดี จะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหนิสิตแกปญหา และผานอุปสรรคตางๆ ไปไดงายข้ึน แตประสบการณทาง
นาฏศิลปไทยนั้น นิสิตเองสามารถเรียนรู และเขาใจไดจากรั้วมหาวิทยาลัย เพราะในแตละป นิสิตจะไดรับการ
ฝกฝนจากกิจกรรมหรือการเรียนการสอนท่ีทางคณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดเตรียมไวใหตางกัน นิสิตสามารถใช
กิจกรรมท่ีทางคณะจัดใหนิสิตไดเขารวมนั้นแสวงหาประสบการณตางๆได ซ่ึงตรงกับ สอดคลองกับปยวดี มากพา 
(2556: 116) กลาววา การสั่งสมประสบการณในการแสดงมากๆ จะสงเสริมใหเปนผูประสบความสําเร็จในดานการ
แสดง คุณสมบัติของผูสรางสรรคงานท่ีดีนั้น จะตองสั่งสมประสบการณทางนาฏศิลป ซ่ึงอาจมาจากการศึกษาหา
ขอมูลหรือใชองคความรูเดิมมาประยุกตใช เพ่ือใหเกิดเปนงานท่ีศิลปะท่ีงดงาม มีคุณคา ควรแกการอนุรักษ และ
งานวิจัยของ มุฑิตา คุยเพียภูมิ (2552:62) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พบวา นักศึกษามีความสนใจ ชื่นชอบและถนัดในการเรียนรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม โดย
อาจเกิดจากประสบการณในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือโดยจากประสบการณในการ
ดําเนินชีวิตดานอ่ืนๆ จึงกอใหเกิดความรูสึกชื่นชอบ ผูกพันและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนึ่งในผูท่ีมีโอกาส
ในการสืบทอด อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงคุณคาและคงอยูคูกับประเทศชาติตอไป  
 5. การเปรียบเทียบความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย ของนิสิตปริญญาตรี วิชาเอก
นาฏศิลปไทย โดยรวมและแตละดาน จําแนกตาม เพศ ชั้นป กลุมท่ีเขาเรียน และประเภทของงานนาฏศิลปท่ีสนใจ 
ผูวิจัยจึงขอนําเสนอการอภิปรายดังนี้ 

5.1 นิสิตชายและนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามท่ีสมมติฐานไว ซ่ึงอาจเปนไปตามท่ี ซ่ึงเปนไปตามท่ี สุรางค โควตระกูล (2533: 106) กลาววา ความ
แตกตางระหวางเพศ เปนสิ่งท่ีสังคมคาดหวังไว ความแตกตางจริงๆมีนอยมาก ครูท่ีตองสอนท้ังเพศชายและหญิง 
ควรคิดวา นักเรียนท้ังสองเพศมีความสามารถเทาเทียมกันและไมควรตั้งความหวังวา เพศใดเพศหนึ่งจะดีเดนกวา
กัน ดังนั้น จึงสงผลใหความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยไมแตกตางกัน 
 5.2 นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4 หรือสูงกวา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย โดยรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก ในการเรียนแตละชั้นป นิสิตจะไดฝกสรางสรรค
ผลงานนาฏศิลปไทย เปนการเปดโอกาสใหนิสิตแสวงหาความรูใหมๆ ดวยตนเอง ซ่ึงจะเปนการถายทอด
ประสบการณ และวิธีการสรางสรรคงานจากรุนพ่ี สูรุนนอง โดยผานการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงเม่ือนิสิตทุกชั้นป
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จะตองมีการสรางสรรคการแสดงนั้น นิสิตท้ัง 4 ชั้นปจึงเกิดความสนใจ ในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย ไม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัลรัตน พลเจริญ (2546: 93) ไดศึกษาเรื่องทัศนะของนิสิตตอการจัดการ
สอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร พบวา นิสิตท่ีศึกษาชั้นปตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาศิลปศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน นอกจากนิสิตเองจะไดรับความรู และ
ประสบการณท่ีดีแลว ยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีกันระหวางรุนพ่ีและรุนนอง ถือเปนกิจกรรมท่ีสามารถผู
สัมพันธไมตรีท่ีดีอยางหนึ่ง  
 5.3 นิสิตปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย ท่ีมีกลุมเขาเรียนตางกัน มีความสนใจในการสรางสรรคงาน
นาฏศิลปไทยสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย โดยรวมและแตละดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้
อาจเพราะ ในการสอบคัดเลือก นักเรียนจะตองมีความรู ความสามารถเฉพาะทาง จะตองมีใจรักและอดทนท่ีจะ
ฝกฝน ดังนั้น ผูท่ีสามารถสอบผานเขามาไดนั้น จําเปนจะตองมีความรูและพ้ืนฐานทางดานนาฏศิลปท่ีดีระดับหนึ่ง 
ซ่ึงนักเรียนหลากหลายคนอาจมีเหตุผลในการสอบเขามาหลากหลายเหตุผล แตดวยความรัก ความสนใจ ท่ีตองการ
จะศึกษาศาสตรทางดานนี้เหมือนกัน ทําใหนิสิต มีความสนใจเหมือนกัน ซ่ึงเปนไปตามท่ี มุกดา ศรียงค และคน
อ่ืนๆ (2540: 2547) ไดกลาววา มนุษยจะมีแรงขับเพ่ือการศึกษาโดยจะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมกับ
การศึกษาคนควาธรรมชาติ ซ่ึงถือวาเปนเหตุจูงใจพ้ืนฐาน แตการเลือกเรียนสาขาหรือคณะท่ีจะศึกษานั้นมนุษยได
ถูกจูงใจจากสังคมใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนคณะท่ีสังคมนั้นๆ นิยมชมชอบ และเม่ือเกิดพฤติกรรมตามสังคม
แลว ก็จะไดรับสิ่งเสริมแรงตามท่ีบุคคลนั้นตองการ 
 5.4 นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลปไทย ท่ีความสนใจในประเภทของงานนาฏศิลปตางกัน มีความ
สนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย โดยรวมและแตละดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้
อาจเพราะนิสิตท่ีเรียนในวิชาเอกเดียวกันยอมศึกษาอยูภายใตสิ่งแวดลอมเดียวกัน หลักเกณฑเดียวกัน โอกาสท่ีจะ
ไดรับความรูยอมมีเทากัน อาจสงผลใหนิสิตมีความสนใจเหมือนกัน ดังท่ี สําเนาว ขจรศิลป (2538: 78-80) ได
กลาววา การท่ีนักศึกษาไดรับอิทธิพล การอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน ยอมสงผลตอความคิด คานิยม ความเชื่อ
และพฤติกรรมของนักศึกษา จึงทําใหนักศึกษามีความคิดหรือความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน 
 
สรุป 

ผลการวิจัยพบวา นิสิตปริญญาตรี ท้ังนิสิตชายและหญิง มีความสนใจในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทย
โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงแมกระท่ังในกลุมของนิสิตท่ีมีชั้นปตางกัน นิสิตท่ีมีความสนใจในประเภทของงาน
นาฏศิลปตางกัน และกลุมเขาเรียนตางกัน ก็มีความสนใจในการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย อยูในระดับมาก  
ซ่ึงอาจแสดงวา เม่ือนิสิตทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน คือ เม่ือเขารับการศึกษาในคณะศิปกรรมศาสตรแลวนั้น ไม
เพียงแตจะเรียนตามทฤษฎีเพียงอยางเดียว แตจําเปนจะตองเรียนรู ในการสรางสรรคนาฏศิลปไทย ใหถูกตอง มี
คุณคา เพราะเม่ือนิสิตจบการศึกษา นิสิตจะไดนําความรู ไปพัฒนาการแสดง พัฒนาศิลปะของชาติไทย ใหคงอยูกับ
ชาติไทยตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสภาพปญหาและความตองการใชแอพพลิเคชั่น สรางและศึกษา
คุณภาพของแอพพลิเคชั่น ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ศึกษาความสามารถในการออกแบบ และศึกษาความพึง
พอใจของผูเรียน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย 1) แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการใช
แอพพลิเคชั่น 2) แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ 3) แบบประเมินคุณภาพของ
แอพพลิเคชั่น 4) แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบจาก
ผลงาน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
จํานวน 46 คน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีปญหาในการทํางานออกแบบใหเสร็จทันเวลามากท่ีสุด ความตองการใช
แอพพลิเคชั่นของผูเรียน คือ ตองการใชแอพพลิเคชั่นรวมกับการเรียนมากท่ีสุด แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดานเนื้อหาคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ในระดับดี คุณภาพดานสื่อ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 อยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สวนความสามารถในการออกแบบของผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับดี 
ความพึงพอใจตอแอพพลิเคชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 อยูในระดับพึงพอใจมาก ความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช
แอพพลิเคชั่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ซ่ึงอยูในระดับพึงพอใจมาก สรุปไดวาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการออกแบบเปนแอพพลิเคชั่นท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 คําสําคัญ: แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ ออกแบบสรางสรรค การเรียนแบบ
ผสมผสาน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the problem and need on using 
application for learning, develop an application for enhancing design capability using blended 
learning for second year certificate vocational education student of Siam Business 
Administration Technology College, Nonthaburi, study the learning achievement, design 
capability evaluate of learning effectiveness and satisfaction of the students who studied with 
the application created by the researcher. The research instruments were 1) survey form of 
problem and need on using application, 2) an application for enhancing design capability, 3) 
enhancing design capability using blended learning, evaluation form of quality, 4) learning 
achievement test, 5) evaluation form of design capability 6) satisfaction evaluation form. The 
samples were 46 students of Computer Graphic Department, Siam Business Administration 
Technology College, Nonthaburi, who were studying in semester 2, academic year 2014. The 
research finding were as follow: the students encountered the learning problems most on; the 
design process could not be done on time, the most were need to use application with 
studying. The quality on content of application for enhancing design capability using blended 
learning was at the level of “good”, mean equal to 4.25. The quality on multimedia of 
application for enhancing design capability using blended learning was at the level of “good”, 
mean equal to 4.20. The posttest score was significantly higher than pretest score at the level 
of .05. The design capability of the students was at the level of “good”, mean equal to 4.30. 
The satisfaction of the students who studied via the application was at the level of “good”, 
mean equal to 4.42.  The satisfaction of the students who studied blended learning course was 
at the level of “good”, mean equal to 4.47. By conclusion, the application for enhancing design 
capability can be used in really instruction. 
 Keywords: application for enhancing design capability, creative design /blended learning  
 
บทนํา 
 กาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เศรษฐกิจดิจิตอลคือคําท่ีกระทรวงพาณิชยของ
สหรัฐอเมริกาใชโดยเนนใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจยุคใหมตองพ่ึงพาเทคโนโลยีไอทีอยางมาก ตั้งแตระบบการ
ใหบริการออนไลน การซ้ือชายสินคาและบริการ การศึกษาแบบทางไกล การโอนยายสื่อแบบตางๆ เชนดิจิตอลบุค 
(Digital Book) หนังสือพิมพดิจิตอล การใหบริการหองสมุดดิจิตอล ตลอดจนระบบการพิมพหรือการจัดทําเอกสาร 
ลวนแลวแตเปนดิจิตอลท้ังหมด มีกลองถายรูปดิจิตอล ทีวีดิจิตอล ระบบทุกอยางท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสจะใช
เทคโนโลยีดิจิตอล กุญแจท่ีสําคัญในเรื่องนี้ ประกอบดวย 4 ปจจัยเปนหลัก ไดแก การทําใหอินเตอรเน็ตเขาถึงทุก
คนในราคาท่ีไมแพง การกําหนดเกณฑการแขงขันระหวางเอกชนท่ีเปนธรรม การวางระบบอินเตอรเน็ตใหมีความ
ปลอดภัย เพราะขอมูลบนอินเตอรเน็ตมีท้ังดีและไมดี รวมท้ังการรักษาความเปนสวนตัวใหแกผูใช และ การสราง
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคอนเทนต แอพพลิเคชั่น เพ่ือตอยอดการใชงาน   
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ปจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีสามารถเผยแพรและเขาถึงสื่อแบบตางๆ มากข้ึนอาทิ การใชคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทมือถือ เชื่อมตอเครือขายเพ่ือสืบคนขอมูล หรืออัพโหลดขอมูลไมวาจะเปนขอมูลประเภท ภาพ เสียง วีดิ
ทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือแอพพลิเคชั่นตางๆ ซ่ึงถือไดวาเปนชองทางท่ีเกิดการแขงขันไมวาจะเปน การโฆษณาบน
เว็บตางๆ การสงการดอิเล็คทรอนิคส หนังสืออิเล็คทรอนิคส เกิดข้ึนมากมาย ดังนั้นจึงเกิดทางเลือกมากมายแก
ผูรับสื่อ ผูรับสื่อจึงเลือกรับสื่อท่ีนาสนใน ดังนั้นการออกแบบเปนอีกหนึ่งทางเรื่องท่ีใชในการกระตุนความสนใจ 

การออกแบบสามารถเลือกใชกับสายงานตางๆ ไดอีกหลายแขนง จึงมีผูนิยามและใหความหมายไว
มากมาย 

อารี สุทธิพันธ (2527: 8) ใหความหมายของการออกแบบไววา การออกแบบหมายถึงการรูจักวางแผน 
เพ่ือท่ีจะไดลงมือกระทําตามท่ีตองการและการรูจักเลือกวัสดุ วิธีการเพ่ือทําตามท่ีตองการนั้น โดยใหสอดคลองกับ
ลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค สําหรับการออกแบบอีกความหมาย
หนึ่งท่ีใหไว หมายถึงการ ปรับปรุงรูปแบบผลงานท่ีมีอยูแลว หรือสิ่งตางท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสม ใหมีความแปลก
ความใหมเพ่ิมข้ึน 
           สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529: 5) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนกิจกรรมอันสําคัญประการหนึ่งของ
มนุษย ซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีมีอยูในความนึกคิด อันอาจจะเปนโครงการหรือรูปแบบท่ีนักออกแบบกําหนดข้ึนดวยการจัด 
ทาทาง ถอยคํา เสน สี แสง เสียง รูปแบบ และวัสดุตางๆ โดยมีกฎเกณฑทางความงาม 
  การออกแบบจะทําให เราสามารถถายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเปนผลงาน ท่ีผูอ่ืน สามารถ
มองเห็น รับรู หรือสัมผัสได เพ่ือใหมีความเขาใจในผลงานรวมกัน การออกแบบมีความสําคัญในดานตางๆ ในดาน
ของการวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตาม ข้ันตอน อยางเหมาะสม และ
ประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือวาการออกแบบ คือ การวาง แผนการทํางานก็ได 1 สวนอีกดานคือดานของการนําเสนอ
ผลงาน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเก่ียวของมีความเขาใจ ตรงกันอยางชัดเจน ดังนั้น ความสําคัญในดานนี้ คือ 
เปนสื่อความหมายเพ่ือความเขาใจ ระหวางกัน เปนสิ่งท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภทอาจมี
รายละเอียดมากมาย ซับซอน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเก่ียวของ และผูพบเห็นมีความเขาใจท่ีชัดเจนข้ึน หรือ
อาจกลาวไดวา ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบไดท้ังหมด 1  
 ในการทํางานเก่ียวกับงานออกแบบนั้น ผูออกแบบจะตองไดรับการฝกฝน ทักษะดานตางๆ ท่ีชวยสงเสริม
ใหงานออกแบบสวยงาม นาสนใจ ผูท่ีมีความสามารถในดานศิลปะอาจจะมีความชํานาญในการวาดรูปสวยหรือ
เขาใจในองคประกอบท่ีเหมาะสม การเลือกใชสีท่ีเขากัน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดเปนผลงานท่ีสวยงาม แต ไมได
ตอบสนองตามความตองการใชงานของผลงานนั้น การออกแบบท่ีดีจะตองสื่อสารขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน และมี
ประโยชนแกผูรับสาร ปญหาท่ีมักเกิดข้ึนกับการทํางานออกแบบท่ีไมมีข้ันตอนท่ีถูกตอง ไมสามารถตอบโจทยได 
ผูออกแบบสวนใหญทําการออกแบบโดยใชความรูสึกของตนเองในการสรางสรรคผลงานแบบตางๆ แตนั้น
ตอบสนองตอผูใชงานไดเพียงดานเดียวหรืออาจไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดเลย เนื่องจาก
ในกระบวนการออกแบบนั้นผูออกแบบไมมีการวิเคราะหปญหา ความตองการ ของโจทย ทําใหผูออกแบบไม
คนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับสื่อท่ีผูออกแบบตั้งใจออกแบบดังนั้นเพ่ือผูออกแบบสามารถทํางานออกแบบใหไดผล
การออกแบบท่ีดีตอบสนองตอความตองการจึงควรศึกษากระบวนการออกแบบท่ีถูกตอง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
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อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ี ซ่ึงประกอบไปดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) คอมพิวเตอร
พกพา (2Tablet Computer) และ โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) จะเปนการเขามาเพ่ิมชองทางในการเรียนรู
ดวยตนเองและเปนสื่อชวยกระตุนความสามารถในการออกแบบของผูเรียนอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสํารวจสภาพปญหาและความตองการใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
โดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 2. เพ่ือสรางศึกษาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการ
สอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 3. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
โดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบของผูเรียนท่ีใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
โดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
   
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางสําหรับการทดลองในครั้งนี้ คือ นักเรียน แผนกคอมพิวเตอรกราฟก หอง 2 /11 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 42 คน ท่ีไดจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  
 2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

2.1 แบบสํารวจสภาพปญหา และความตองการในการใชงานของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  
  2.2 แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานใน
รายวิชาออกแบบสรางสรรค มีโครงสรางเนื้อหาดังนี้ คือ 

  บทท่ี 1 กระบวนการออกแบบกราฟก บทท่ี 5 นามบัตร 
  บทท่ี 2 องคประกอบศิลป   บทท่ี 6 โปสเตอร 

  บทท่ี 3 ทฤษฎสีี     บทท่ี 7 แผนพับ 
  บทท่ี 4 โลโก    บทท่ี 8 บรรจุภัณฑ  
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  2.3 แบบประเมินคุณภาพของผู เชี่ยวชาญดานสื่อและดานเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  
  2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนท่ีเรียนจากแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยแบงเปนแบบทดสอบ
กอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน แบบละจํานวน 50 ขอ แบบปรนัยเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ โดยท่ีแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนนั้นเปนขอสอบวัดระดับความรูความจํา ระดับความเขาใจ และระดับการนําไปใช 
 2.5 แบบประเมินความสามารถในการออกแบบ โดยวัดจากผลงานระหวางเรียนของผูเรียนหลังจากได
ทดลองใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบแตละบท และใชรูบิคสกอรเปนเกณฑในการให
คะแนนผลงานของผูเรียน 
  2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
โดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
  
 3. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชหลักการออกแบบดวย ADDIE Model โดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) 
ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนแรกของรูปแบบการสอนแบบ ADDIE โดยพิจารณาเนื้อหา ภายหลังท่ีไดหัวเรื่องท่ีจะจัดทํา
กลุมเปาหมาย และมีวัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 เนื้อหาบทเรียนประกอบดวยทฤษฎใีนรายวิชาออกแบบสรางสรรค  
   3.1.2 นําเรื่องท่ีไดมาจัดกลุมเปนหมวดหมู 
   3.1.3 นําไปลําดับความสัมพันธและวิเคราะหโดยวิธีการดังนี้ 
  2.1.4 เตรียมภาพและเนื้อหาตางๆ รวมท้ังแบบฝกปฏิบัติและแบบทดสอบท่ีจะใชในแอพพลิเคชั่น 
 3.2 การออกแบบระบบ (Design) 
มีกระบวนการในการออกแบบแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี คือ 

  3.2.1 เนื้อหาในรายวิชาออกแบบสรางสรรค 
  3.2.2 แบบฝกทักษะการออกแบบ 
  3.2.3 วีดิทัศนการสอนแบบสาธิต 
  3.2.4 คูมือการใชงานบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคลื่อนท่ีตาง ๆ 
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 3.3 การพัฒนา (Development) 
ผูจัดทําโครงงานไดดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการ
สอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ตามรูปแบบท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไว  
 3.4 การนําไปใช (Implementation) 

 3.4.1 แนะนําวิธีการใชงานแอพพลิเคชั่นกับผูใชงาน 
   3.4.2 ใหผูใชงานไดทดลองใชแอพพลิเคชั่น บนอุปกรณท่ีผูใชงานความสะดวก 
  3.4.3 ทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ดวยแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.5 การประเมินผล (Evaluation) 

นําสื่อท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว มาตรวจสอบคุณภาพของ แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ 
จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อ และทําการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางตอไป 
แอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ 
 

 
 

รูปท่ี 1: ภาพหนาจอการทํางานของแอพพลิเคชั่น 
 
 4. ข้ันตอนการวิจัย 
 4.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
เพ่ือนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
โดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรค 
 4.2 สรางแบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการใชแอพพลิเคชั่น โดยใชผูเรียนเปนผูตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมผลเพ่ือนําไปพัฒนาเปนแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ
ตอไป 
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 4.3 สรางแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบ โดยออกแบบโครงสรางเนื้อหาจากผล
สํารวจและคําอธิบายรายวิชาออกแบบสรางสรรค และสรางแบบทดสอบระหวางเรียน จากนั้นนําไปประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ 
  4.4 หาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบ
ผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคโดยผูเชี่ยวชาญ 
   4.4.1 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ มีความรู ความชํานาญในดานการออกแบบสื่อและกราฟก และมี
ประสบการณไมนอยกวา 5 ป จํานวน 3 ทาน เพ่ือประเมินหาคุณภาพของสื่อ ซ่ึงแบงการประเมินออกเปน 3 ดาน 
คือ ดานเนื้อหา ดานเทคนิคและปฏิสัมพันธ ดานคุณภาพของสื่อ 
     4.4.2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาซ่ึงมีความรู ความชํานาญในเรื่องการออกแบบและมีประสบการณ
ไมนอยกวา 5 ป จํานวน 3 ทาน เม่ือประเมินคุณภาพของ การสรางแอพพลิเคชั่นนั้นโดยผูเชี่ยวชาญ แลว จากนั้น 
ไดนําสื่อท่ีสรางข้ึนโดยผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว ไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 
 4.5 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับผูเรียน โดยใชขอสอบปรนัย 50 ขอ ท่ีผานการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) และเก็บรวบรวมผลคะแนน 
 
   การทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 46 คน ใช One Group Pretest–Posttest Design 

 
สอบกอนเรียน                         การจัดกระทํา                      สอบหลังเรียน 

                        T1                                          X                                           T2   
 
ความหมายของสัญลักษณ  

X แทน  การจัดกระทํา (Treatment) เปนการใชงานแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี 

 T1 แทน  การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
 T2 แทน  การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

4.6 การดําเนินการทดลองกับผูเรียน ผูดําเนินการวิจัยไดทําการแนะนําเรื่องของการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) บนแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการ
สอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคเพ่ือใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจในการเรียนการสอนรูปแบบนี้
โดยใชเวลาท้ังหมด 8 สัปดาหโดยมีระยะเวลาในการเรียนตามตารางท่ี 1.1 ดังนี้  
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ตารางท่ี 1.1: แผนการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรค 

สัปดาห บทเรียน 
เรียน 4 ชม. /สัปดาห 

เรียนในหองเรียน เรียนผานแอพพลิชั่น 
1 บทท่ี 1 กระบวนการออกแบบ เรียน 1 ช่ัวโมง : ปฐมนิเทศ เรียน 3 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 

แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค  
2 บทท่ี 2 องคประกอบศิลป เรียน 1 ช่ัวโมง : ทําแบบฝกหัด

เรื่องกระบวนการออกแบบ 
เรียน 3 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค 

3 บทท่ี 3 ทฤษฎีส ี เรียน 2 ช่ัวโมง : ทดลองผสมสีแบบ
ตางๆ  

เรียน 2 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค 

4 บทท่ี 4 การออกแบบโลโก เรียน 3 ช่ัวโมง : ออกแบบโลโก เรียน 2 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค, สงผลงานโลโก 

5 บทท่ี 5 การออกแบบนามบัตร เรียน 3 ช่ัวโมง : ออกแบบนามบัตร
, นําเสนอผลงานหนาช้ัน 

เรียน 1 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค, สงผลงาน
นามบัตร 

6 บทท่ี 6 การออกแบบโปสเตอร เรียน 3 ช่ัวโมง : ออกแบบโปสเตอร 
นําเสนอผลงานหนาช้ัน 

เรียน 1 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค, สงผลงาน
โปสเตอร 

7 บทท่ี 7 การออกแบบแผนพับ เรียน 3 ช่ัวโมง : ออกแบบแผนพับ
นําเสนอผลงานหนาช้ัน 

เรียน 1 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค, สงผลงานแผน
พับ 

8 บทท่ี 8 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 

เรียน 3 ช่ัวโมง : ออกแบบบรรจุ
ภัณฑนําเสนอผลงานหนาช้ัน 

เรียน 1 ช่ัวโมง : ศึกษาขอมูลในแอพพลิเคช่ัน, 
แลกเปลีย่นความรูผานทางเฟสบุค, สงผลงาน 

  
 ตารางท่ี 1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรค ผูสอนไดจัดรูปแบบ
การเรียนระหวางผูเรียนนั่งเรียนในหอง และการเรียนผานทางแอพพลิเคชั่นโดยเชื่องโยงกับชองทางการสื่อสาร
เฟสบุค (face book) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูสอนกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน การเรียน
ในหองเรียนจะเนนการฝกปฏิบัติ โดยท่ีผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาผานแอพพลิเคชั่นกอนจะทําการลงมือออกแบบ และ
ทําการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  
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รูปท่ี 2: ชองทางการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน 
 

4.7 ทําการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยแบบประเมินกําหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
  4.8 ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการประเมินคุณภาพดานสื่อและดานเนื้อหา ท่ีทําการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบวัดความสามารถในการ
ออกแบบรวมท้ังแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ซ่ึงจะนํามาทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย, คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารูบิคสกอร และ t-test dependent          
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือนสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จํานวน 46 คน แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

1.1 ผลสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสํารวจ 
 

ตารางท่ี 1.2: แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจตามขอมูลพ้ืนฐาน 
รายการ จํานวน (คน) รอยละ (% ) ลําดับท่ี 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 39 85 1 
 1.2 หญิง 7 15 2 

รวม 46 100  
 จากตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสํารวจจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐาน พบวาผูท่ีตอบ
แบบสํารวจท้ังสิ้น 46 คนเปนเพศขาย 39 คน คิดเปนรอยละ 85 และเพศหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 15 

1.2 ผลสํารวจสภาพปญหาในการเรียนวิชาออกแบบสรางสรรค 
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ตารางท่ี 1.3: แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามสภาพปญหาในรายวิชาออกแบบ
สรางสรรค 

รายการ 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย รอยละ ลําดับ 
1. ผูสอนมีความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอนในระดับ 1.08 5.6 6 
2. สื่อท่ีใชในการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูระดับ 3.65 18.97 3 
3. ทานมีความสามารถในการออกแบบในระดับ 3.97 20.63 2 
4. ทานสามารถทํางานออกแบบสงไดทันเวลาท่ีกําหนด 4.21 21.88 1 
5. ทานมีความเขาใจในรายวิชาออกแบบสรางสรรค 3.06 15.90 5 
6. ทานมีปญหาในการทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียน 3.27 16.99 4 

 
จากตารางท่ี 1.3 จําแนกตามสภาพปญหาพบวาปญหาเรื่องการทํางานออกแบบใหเสร็จทันเวลาอยูใน

ลําดับท่ี 1 ปญหาดานไมสามารถออกแบบผลงานไดอยูในลําดับท่ี 2 ปญหาสื่อท่ีมีไมสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียน
รูอยูในลําดับท่ี 3  ปญหาในการทบทวนบทเรียนนอกเวลาอยูในลําดับท่ี 4 และปญหาไมมีความเขาใจในเนื้อหาวิชา
อยูในลําดับท่ี 5 และปญหาผูสอนไมมีความรูความสามารถในการสอน อยูในลําดับท่ี 6  

1.3 ผลสํารวจ ความตองการใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถ 
 

ตารางท่ี 1.4: แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตามความตองการใชแอพพลิเคชั่น 
รายการ ผลสํารวจ ความถี่ รอยละ 

1. ความตองการใชแอพพลิเคชั่น ตองการใช 45 97 
2. ความตองการใชแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณชนิดใด โทรศัพทเคลื่อนท่ี 28 61 
3. ความตองการใชแอพพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการใด iOS 28 61 
4. ความตองการดานทักษะการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ 25 34 
5. ความตองการรูปแบบสื่อในแอพพลิเคชั่น ตัวอักษร 39 25 
6. ความตองการประเภทชองทางในการสื่อสาร Facebook 30 65 

 
จากตารางท่ี 1.4 จําแนกตามความตองการใชพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใชแอพพลิเคชั่นอยูใน

ลําดับท่ี 1 คิดเปนรอยละ97 จําแนกตามความตองใชแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณใด พบวาลําดับท่ี 1 คือ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (Smart Phone) คิดเปนรอยละ 61 จําแนกตามระบบปฏิบัติการท่ีตองการพบวา ลําดับ 1 คือ
ระบบ iOS คิดเปนรอยละ 61 จําแนกตามความตองการทักษะการออกแบบพบวาลําดับท่ี 1 คืองานสิ่งพิมพคิดเปน
รอยละ 34 จําแนกตามความตองการรูปแบบท่ีใชในแอพพลิเคชั่นพบวา ลําดับท่ี 1 คือตัวอักษร คิดเปนรอยละ 25 
จําแนกตามความตองการชองทางในการสื่อสารพบวาลําดับท่ี 1 คือเฟสบุค (Face book)คิดเปนรอยละ 65  
  
 2. ผลการหาคุณภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผูเชี่ยวชาญ 

2.1 การประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานสื่อและเนื้อหา 
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ตารางท่ี 1.5: แสดงคาเฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินคุณภาพดานสื่อและเนื้อหา 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  ดานสื่อ 4.20 0.22 ด ี
2.  ดานเนื้อหา 4.25 0.21 ด ี

เฉล่ีย 4.23 0.22 ดี 
 
จากตารางท่ี 1.5 คุณภาพดานสื่อของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใช

กระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักรเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ดานสื่อพบวามีคุณภาพอยูในระดับดี และดานเนื้อหามีคุณภาพ
อยูในระดับดี โดยภาพรวมคุณภาพของแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบมีคุณภาพอยูใน
เกณฑด ีซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  
 3. ผลจากการหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียน 
ตาราง 1.6: แสดงคาเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน (แบบทดสอบ 50 ขอ) 
ผลท่ีไดจาก N X S.D. ∑D ∑D2 t-test 
กอนเรียน 46 24.45 5.50 

680 11550 22.63 
หลังเรียน 46 39.67 4.39 

  
จากตารางท่ี 1.6 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสิถิติท่ี
ระดับ .05 
 4. ผลจากการประเมินความสามารถในการออกแบบจากผลงานโดยใชรูบิคสกอร (Scoring rubric) ของ
ผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบในรายวิชาออกแบบสรางสรรค 
ตารางท่ี 1.7: แสดงคาเฉลี่ยท่ีไดจากความสามารถในการออกแบบโดยวัดจากผลงาน 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  การออกแบบโลโก 3.67 0.58 ด ี
2.  การออกแบบนามบัตร 4.67 0.64 ดีมาก 
3.  การออกแบบโปสเตอร 4.56 0.62 ดีมาก 
4.  การออกแบบแผนพับ 4.33 0.58 ด ี
5.  การออกแบบบรรจุภัณฑ 4.21 0.49 ด ี

เฉล่ีย 4.30 0.58 ดี 
 จากตารางท่ี 1.7 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการออกแบบของผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่น 
จําแนกตามผลงานความสามารถ ในการออกแบบโลโก การออกแบบแผนพับ และการออกแบบบรรจุภัณฑ อยูใน
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ระดับดี ความสามารถในการออกแบบนามบัตรบัตร และการออกแบบโปสเตอร อยูในระดับดีมาก โดยภาพรวม
แลวความสามารถในการออกแบบของผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดี 
  
 5. ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

5.1 ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น 
ตารางท่ี 1.8: แสดงคาเฉลี่ยท่ีไดจากความพึงพอใจของผูเรียนท่ีท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  สวนของเนื้อหา 4.49 0.55 มาก 
2.  สวนของภาพนิ่ง 4.32 0.55 มาก 
3.  สวนของปฏิสัมพันธ 4.60 0.28 มากท่ีสุด 
4.  สวนของแบบทดสอบ 4.39 0.59 มาก 

เฉล่ีย 4.42 0.54 มาก 
 จากตารางท่ี  1.8 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 5.2 ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชแอพพลิเคชั่น 
ตารางท่ี 1.9: แสดงคาเฉลี่ยท่ีไดจากความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชแอพพลิเคชั่น 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X S.D. ความหมาย 
1.  การดําเนินการสอน 4.12 0.55 มาก 
2.  วิธีการสอน 4.04 0.45 มาก 
3.  เนื้อหาวิชา 4.39 0.54 มาก 
4.  อาจารยผูสอน 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.47 0.53 มาก 
จากตารางท่ี  1.9 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนโดยใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใชกระบวนการสอนแบบผสมผสานอยูในเกณฑพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใช
กระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลสํารวจสภาพปญหาและความตองการใชแอพพลิเคชั่นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 
2 ในรายวิชาออกแบบสรางสรรคจํานวน 46 คน พบสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนมากสุด คือ ไมสามารถออกแบบชิ้นงานสง
ใหทันเวลา และผูเรียนมีความตองการใชแอพพลิเคชั่นรวมกับการสอน โดยใหอยูในระบบปฏิบัติการ iOS ใชงานผาน
โทรศัพทมือถือ มีเนื้อหาสวนมากเปนตัวอักษร และรูปภาพ เนื้อหาสงเสริมทักษะการออกแบบดานสื่อสิ่งพิมพ และมี
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ชองทางการสื่อสารผานเฟสบุค(facebook) จึงนําขอมูลเหลานี้มาสรางแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบ  
 2. แอพพลิเคชั่นมีคุณภาพดานเนื้อหาและสื่ออยูในระดับดี เพราะสรางจากปญหาและความตองการของ
ผูใช ซ่ึงตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 3. จากการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เม่ือเปรียบเทียบแลวพบวา
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ี
นํามาอางอิง (กุลธวัช สมารักษ, 2556) ดังนั้นสามารถนําแอพพลิเคชั่นไปใชในการเรียนการสอนแบบผสมผสานได
จริง 
 4. ผลจากการประเมินความสามารถในการออกแบบจากผลงานโดยใชรูบิคสกอร (Scoring rubric) ของ
ผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่น อยูในระดับดี เนื่องจากเกิดจากผูเรียนมีแรงกระตุนในการสงงานมากกวาปกติ ทําใหมี
การแขงขันระหวางผูเรียน ผลงานสวนมากจึงอยูในเกณฑดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีนํามาอางอิง (ศิริภัทร 
เพียศิริ, 2549) 
 5. ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของการใชแอพพลิเคชั่นจากผูเรียน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ดานคือ 
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพพลิเคชั่น อยูในเกณฑพึงพอใจมาก ท้ังนี้เพราะผูเรียนไดรับความแปลกใหมของ
รูปแบบสื่อ ความสะดวกในการเขาถึงเนื้อหา โครงสรางเนื้อหาเขาใจงาย และสามารถสอบถามเนื้อหาไดทุกท่ีทุก
เวลา ผูวิจัยสังเกตไดวาผูเรียนมีความกระตือรือรนในการสงงานข้ึนเปนอยางมาก และสงงานทันเวลามากข้ึน 
  จากผลการวิจัยขางตนสรุปไดวา การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบโดยใช
กระบวนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาออกแบบสรางสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีสรางข้ึนตรงตามสภาพปญหาและความตองการใชแอพพลิเคชั่น 
แอพพลิเคชั่นท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดานเนื้อหาและสื่อการนําเสนออยูในเกณฑดี ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังการเรียนสูง
กวากอนเรียน ผูเรียนหลังใชแอพพลิเคชั่นเพ่ือสงเสริมความสามารถในการออกแบบเกิดความสามารถในการ
ออกแบบมากข้ึน และมีความพึงพอใจอยูในระดับดี เหมาะแกการนําไปใชในรายวิชาออกแบบสรางสรรค เพราะมี
ความสะดวกในการใชงาน  ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเองวาจะศึกษาในสวนใดของบทเรียนกอน 
สามารถทบทวนเนื้อหาไดทุกท่ีเพ่ิมความเขาใจ  ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ ความกระตือรือรนและสนใจเรียน
มากยิ่งข้ึนเพราะบทเรียนมีชองทางการสรางปฏิสัมพันธ และมีแบบทดสอบ ใหผูเรียนสามารถฝกความรู ความเขาใจ  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนําเครื่องมือท่ีสรางข้ันครั้งนี้ไปพัฒนาใหมีระบบสําหรับจัดเก็บคะแนน และแสดงคะแนนสูงสุดแก
ผูเรียนเพ่ือกระตุนใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู 
 2. ควรศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและความพึงพอใจท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นท่ีสรางข้ึน 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเรียนรูของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ภาควิชา 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีการพัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสาน 
โดยนําเครื่องมือสื่อดิจิทัลมาประยุกตใชในการเรียนการสอน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาวาเม่ือนํา
เครื่องมือดังกลาวมาประยุกตใชจะสามารถทําใหผูเรียนมีความรูและความสนใจในการเรียนมากข้ึนกวาการเรียน
การสอนแบบท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล ในดานการฝกฝนทักษะในการนําเสนอผลงาน มีโอกาสแสดงผลงานสราง
ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู ฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และเสริมสราง
ความสัมพันธและมิตรภาพท่ีดีใหกับผูเรียน เปนตน รวมท้ังผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาท่ี
ประเมินวิชาเรียน ผูสอน และผูเรียน อยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงผลลัพธเหลานี้เปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดความนาสนใจในการเรียนการสอนได 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบผสมผสาน เครื่องมือสื่อดิจิทัล การประเมินผลการเรียนรู   
 
ABSTRACT  

The purpose of this study is to investigate the learning potential of students for Software 
Engineering Course in the Department of Computer Engineering, School of Engineering at 
Bangkok University. The research is based on the development of blended learning with digital 
media tools in order to evaluate student performances. The study show that teaching blended 
learning through the digital media tools has been more effective than non-digital media tools in 
terms of helping the students to increase presentation skill and the opportunity to showcase 
knowledge and abilities, develop responsibility, creativity and also strengthening relationships 
between learners. The evaluation of student satisfaction is a high level that this outcome can 
be considered useful for the developing and adaptation of the teaching method to increase 
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performance and interest of the learning experience. 
Keywords: Blended Learning, Digital Media Tools, Learning Evaluation 

 
บทนํา  

รายวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคเรียนท่ีหนึ่ง ของชั้นปท่ีสี่ ซ่ึงจากขอมูลการเรียน
การสอนในชวงท่ีผานมาพบวา นักศึกษายังไมคอยมีความกระตือรือรนท่ีจะใหความสําคัญและความสนใจกับการ
เรียนเทาท่ีควร ผูวิจัยจึงคิดหาวิธีการสอนท่ีจะทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน โดยนําเทคนิคการ
เรียนรูแบบผสมผสาน (Gina Saliba, et al., 2013) มาประยุกตใชรวมกับเครื่องมือสื่อดิจิทัล (Richard Smith, 

2013) ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในยุคท่ีขอมูลขาวสารของระบบสารสนเทศเปนใหญ คือยุคดิจิทัล โดยเครื่องมือเหลานั้น 
ไดแก Facebook, Youtube, Google Apps, Website และ Web Search Engine (2014) มาใชบริหารจัดการ
เรียนการสอนท่ีทําใหเกิดประโยชนกับผูเรียนมากท่ีสุด และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเทียบเคียงศักยภาพการ
เรียนรูของนักศึกษา งานวิจัยนี้จึงทําการเปรียบเทียบและประเมินผลระหวางการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
ท่ัวไป (Branson , R.K., 1990) ท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัลกับวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานท่ีนําเครื่องมือสื่อดิจิทัลมา
ประยุกตใช อีกท้ังยังประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับผลลัพธท่ีไดจากการเรียน (Online Assessment 

System, 2014) โดยนําหลักการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF, 2014) มา
ปรับใช ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาเกิดความสนใจและใหความสําคัญกับการเรียนมากข้ึน  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรูแบบผสมผสานโดยนําเครื่องมือสื่อดิจิทัลมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

2. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจและใหความสําคัญกับวิชาท่ีเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
4. เพ่ือนําเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในยุคดิจิทัล 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในงานวิจัยนี้ไดแบงแนวทางการดําเนินงานออกเปน 2 สวน ไดแก รูปแบบของวิธีการสอน และการวัดผลของ
วิธีการสอน ดังนี้ 

1. รูปแบบของวิธีการสอน 

วิธีการสอนใช 2 วิธีการ ไดแก วิธีการสอนท่ีนําเทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใชรวมกับ
เครื่องมือสื่อดิจิทัล และวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมไดใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล  

1.1 วิธีการสอนท่ีนําเทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใชรวมกับเครื่องมือส่ือดิจิทัล 

 เทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสาน จะทําการผสมผสานระหวางการเรียนในชั้นเรียนท่ีประกอบดวย
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การบรรยาย การสาธิต การทบทวน การลงมือปฏิบัติ การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ การจําลองสถานการณ 
การทําโครงงาน แบบเผชิญหนา (Face-to-Face Learning) กับการเรียนจากเทคโนโลยีตางๆ แบบออนไลน 
(Online Learning) เขาดวยกัน เชน อาจารยสอนโดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแบบปกติ จากนั้นมีการศึกษาเพ่ิมเติม
ดวยตนเองนอกชั้นเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน Youtube, Facebook, Website, 

Web Search Engine และ Google Apps ซ่ึงกิจกรรมออนไลนนี้จัดอยูในการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถศึกษาไดดวย
ตนเอง อีกท้ังยังสามารถสื่อสารกับผูสอน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนได เรียกวาการเรียนแบบดิจิทัล (Digital 

Learning) แนวคิดของการเรียนรูแบบผสมผสาน ดังรูปท่ี 1  
 

 

    
 
 

รูปท่ี 1: แนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Gina Saliba, et al., 2013) 
 

เครื่องมือสื่อดิจิทัลท่ีนํามาประยุกตใชในวิธีการสอนแบบผสมผสาน ประกอบดวย  
1) Facebook คือศูนยกลางในการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยจะทําการสรางกลุมของ

รายวิชาข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีอัพโหลด ดาวนโหลดเอกสาร สั่งงาน สงงาน สอบถาม พูดคุย แสดงความคิดเห็น และ
ประชาสัมพันธ ระหวางอาจารยและนักศึกษา 

2) Youtube คือเครื่องมือสงงาน ท่ีนักศึกษาจะทําการอัพโหลดงานท่ีไดรับมอบหมาย การบาน 
และการนําเสนอโครงงานดวยตนเอง ท้ังงานเดี่ยวและกลุม ผาน Youtube เม่ือนักศึกษาทําการอัพโหลดแลว จะ
นํา URL ของงาน มาสงโดยโพสตในกลุมรายวิชาบน Facebook  

3) Website และ Web Search Engine คือเครื่องมือท่ีชวยใหนักศึกษาและอาจารยสามารถ
คนหาขอมูลท่ีไดรับมอบหมาย โจทยทางวิศวกรรมซอฟตแวร วิธีการแกปญหาโจทย ไดดวยตนเอง เชน การคนหา
ผานทาง Google, Yahoo และ Bing เปนตน 

4) Google Apps จะนํามาใชในเรื่องของการจัดการงานตางๆ ท้ังทางดานเอกสาร การลงชื่อเขา
เรียน การตรวจและเช็คคะแนน การนําเสนอผลงาน การทําแบบประเมิน และสรุปผลงานของวิชา โดยใช Google 
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Drive เปนหลัก ในการอัพโหลดเอกสาร ภายในของ Google Drive สามารถสรางเอกสารเพ่ือนําเสนอและ
ประเมินผลงานดวย Google Doc, Google Presentation, Google Form, Google Spreadsheet และ 
Google Drawing หรือสามารถนําไฟลท่ีทําเสร็จมาใส โดยวิธีการสงงานจะนําลิงกท่ีอยูของเอกสารท่ีเก็บใน 
Google Drive มาโพสตในหนากลุม Facebook ของรายวิชาเพ่ือสงงานในแตละสัปดาห     
 การนําแนวคิดการเรียนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใชในการเรียนการสอนรวมกับเครื่องมือสื่อ
ดิจิทัล ดังรูปท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2: ตัวอยางของวิธีการสอนแบบผสมผสานดวยเครื่องมือสื่อดิจิทัล 
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 จากรูป ไดแสดงวิธีการสอนแบบผสมผสานโดยนํา Facebook มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เรียนการสอน ผูสอนสามารถสื่อสารกับผูเรียนนอกหองเรียนดวยการโพสตขอความ รูปภาพ วีดีโอ ตางๆ เพ่ือ
ประกาศเรื่องงาน การสงงาน ประชาสัมพันธ ติดตามความกาวหนาของงาน สอบถาม และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยในการเรียนแตละครั้งผูเรียนจะไดรับโจทยงานท่ีตองมีการสืบคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทาง
ออนไลน ผาน Website และ Web Search Engine มาจัดทําเพ่ือสงงานในรูปแบบไฟลเอกสาร วิธีการสงงานจะ
ใหนผูเรียนนําลิงกของ Google Drive ซ่ึงไดเก็บไฟลงานท่ีผูเรียนทําข้ึนมาใสในชองแสดงความคิดเห็นตามหัวขอ
งานท่ีผูสอนไดโพสต หรือการนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมาย ผูเรียนจะตองทําการถายวีดีโอการนําเสนองานของตน
ข้ึน Facebook หรือผาน Youtube แลวนําลิงกมาสงในชองแสดงความคิดเห็น รวมท้ังการใช Google Form ใน
การทําแบบสอบถามออนไลน ทําใหผูสอนสามารถตรวจงานในรูปแบบออนไลนได วิธีการดังกลาวจะชวยเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็วในการทํางาน และเพ่ิมความสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
 

1.2 วิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใชเครื่องมือส่ือดิจิทัล 
การสอนแบบท่ัวไป คือรูปแบบการเรียนการสอนปกติท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหนา (Face-to-

Face  Learning) ระหวางผูเรียนกับผูสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว โดยนําเสนอดวยการบรรยาย การสาธิต การ
ทบทวน การลงมือ ปฏิบัติ การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ การทําโครงงาน รวมกับการเรียนดวยตนเองแบบ
ออฟไลน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ แบบฝกปฏิบัติ การสอนแบบโปรแกรม ชุดการสอน การสอนแบบศูนยการเรียน ฯลฯ  
ซ่ึงรูปแบบการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนลักษณะนี้ ผูสอนยังมีบทบาทสําคัญของการเปนศูนยกลางแหง
ขอมูลความรูและประมวลประสบการณในการถายทอดสงผานไปสูผูเรียน โดยผูสอนเปนผูบรรยายและมอบหมาย
งาน นักศึกษามีหนาท่ีรับฟง ปฏิบัติตาม สืบคนขอมูลและสงงานแบบท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล ผูสอนจะใหความรู
ตามเนื้อหาสาระดวยการเลาอธิบายแสดงสาธิตโดยท่ีผูเรียนเปนผูฟง และเปดโอกาสใหซักถามปญหาไดหากมีขอ
สงสัยในระหวางการเรียนหรือตอนทายของการเรียน ดังรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: วิธีการสอนแบบท่ัวไป (Branson, R. K., 1990) 
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2. การวัดผลของวิธีการสอน 
ในสวนของการวัดผลของวิธีการสอน ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลของวิธีการสอน   ท้ัง 2 

รูปแบบ โดยวิธีการสอนแบบผสมผสานท่ีนําเครื่องมือสื่อดิจิทัลมาประยุกตใช ประเมินโดยกลุมนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรในปปจจุบัน จํานวน 28 คน และวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใช
เครื่องมือสื่อดิจิทัล ประเมินโดยกลุมนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาเดียวกันของท่ีปแลว จํานวน 49 คน โดยมีเกณฑ
การพิจารณาในการประเมินวิธีการสอนจํานวน 22 หัวขอการประเมิน (ทศพล บานคลองสี่, 2556) ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: เกณฑการพิจารณาในการประเมินวิธีการสอน 
 
ลําดับ หัวขอการประเมิน ลําดับ หัวขอการประเมิน 

1 เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนในรายวิชา 12 ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการและเขาใจอยาง
แจมแจง 

2 ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 13 เกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

3 ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว 14 เนนใหผูเรียนรูวิธีสรางความรูดวยตนเอง 
4 ชวยเพ่ิมพูนความรู 15 สรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
5 เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 16 เนนการทํางานเปนทีม 
6 สรางแรงจูงใจและการกระตุนความสนใจ

ใหกับผูเรียน 
17 เนนใหผูเรียนกลาแสดงออก 

7 เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน 18 ฝกฝนทักษะในการนําเสนองาน 
8 กระตุนใหเกิดการคิด วิเคราะห และ

แกปญหา 
19 มีโอกาสแสดงผลงานสรางความรูของตนให

ผูอ่ืนรับรู 
9 ฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน 20 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเรียน 
10 เนนใหเกิดความคิดสรางสรรค 21 เนนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสราง

งานใหมๆ 
11 ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ

ข้ันตอน 
22 เสริมสรางความสัมพันธและมิตรภาพท่ีดี

ใหกับผูเรียน 
  
 โดยในแตละหัวขอการประเมินจะมีการวัดผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาเฉลี่ยแตละหัวขอ
การประเมินและคาเฉลี่ยรวมของวิธีการสอน ดังนี้ 
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การหาคาเฉลี่ยในแตละหัวขอการประเมิน จากสูตร 
 

                                                            

( )

N

PW
S

5

1i
ii

k

∑
==                                              (1) 

 
 

kS  คือ คาคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอการประเมิน k  กําหนดให k  มีคาตั้งแต 1 ถึง 22 

iW  คือ คาน้ําหนักซ่ึงแทนเกณฑการประเมินระดับ i ในแตละหัวขอการประเมิน k  กําหนดให i  มีตั้งแต 1 ถึง 5 

ดังนี้  
 - คา i  = 1 แทนระดับนอยท่ีสุด  จะได 11 =W  

 - คา i  = 2 แทนระดับนอย   จะได 22 =W  

 - คา i  = 3 แทนระดับปานกลาง  จะได 33 =W  

 - คา i  = 4 แทนระดับมาก   จะได 44 =W  

 - คา i  = 5 แทนระดับมากท่ีสุด  จะได 55 =W  

iP  คือ คาความถ่ีของเกณฑการประเมินระดับ i  ในแตละหัวขอการประเมิน k กําหนดให i  มีคาตั้งแต 1 ถึง 5 

ตามคาน้ําหนัก ท่ีกลาวไปขางตน  
N  คือ จํานวนท้ังหมดของผูประเมิน 

 
การหาคาเฉลี่ยรวมของวิธีการสอน จากสูตร 

                                                            M

S
T

M

k
k∑

== 1                                           (2) 

 
T   คือ คาเฉลี่ยรวมของวิธีการสอน 

kS  คือ คาเฉลี่ยในแตละหัวขอการประเมิน k  และกําหนดให k  มีคาตั้งแต 1 ถึง M (M = 22) 

M  คือ จํานวนท้ังหมดของหัวขอการประเมิน 
 
 จากขอมูลขางตน สามารถนําไปใชประเมินผลการเปรียบเทียบวิธีการสอนท้ัง 2 รูปแบบได 
 

3. การประเมินความพึงพอใจ 
พิจารณาจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษาเก่ียวกับผลลัพธท่ีไดรับจากการเรียนวิชานี้ โดยนํา

หลักการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF, 2014) ซ่ึงเปนกรอบท่ีแสดงระบบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มาประยุกตใช สามารถแบงมาตรฐานผลการเรียนรูกลางได 5 ดาน 
ประกอบดวย  
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1) คุณธรรม จริยธรรม   
2) ความรู   
3) ทักษะทางปญญา  
4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
นํามาปรับใชตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 หัวขอ (BU Assessment, 2014) ดัง

ตารางท่ี 2 โดยใชระบบการประเมินแบบสเกล 5 ระดับตามชวงคะแนน 
 

ตารางท่ี 2: เกณฑการพิจารณาในการประเมินตนเองของนักศึกษาเก่ียวกับผลลัพธท่ีไดจากการเรียน 
 
ลําดับ หัวขอการประเมินตนเองของนักศึกษา 

1 เขาใจและรับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี 
2 เห็นวา “ความซ่ือสัตย” มีความสําคัญท้ังในการเรียนและการดําเนินชีวิต 
3 เขาใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และสามารถสรุป เนื้อหาท่ีสําคัญของวิชาท่ีเรียนได 
4 สามารถประยุกตใชความรู และประสบการณมาแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน หรือการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวกับวิชาชีพ 
5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูล การสื่อสารในโลกออนไลน หรือการใชแอพ

พลิเคชันประกอบการเรียนรู 
6 สามารถวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง โดยใชหลักเหตุผลกอนการตัดสินใจใชขอมูล 
7 พิจารณาสิ่งท่ีเกิดข้ึนดวยหลักเหตุผลและความแตกตาง โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
8 สามารถนําแนวคิดวงจรคุณภาพ “PDCA” (Plan-Do-Check-Act) มาใชในการเรียนและการดําเนิน

ชีวิต 
9 เปนผูใฝรู รักการเรียนรู โดยพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะหเชิงตัวเลข และ/หรือความคิดสรางสรรค

อยางตอเนื่อง 
10 สามารถทํางานรวมกับผูซ่ึงมีความคิดเห็นแตกตางกันได 
11 สามารถประพฤติตนไดอยางเหมาะสมในบทบาทของผูนําหรือผูตาม 
12 สามารถใชทักษะการพูด/การเขียนเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตอง และตรงความหมาย 
13 ไดเรียนรูและไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการเรียนวิชานี้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. ผลการประเมินวิธีการสอน 
การประเมินผลวิธีการสอนกรณีศึกษาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ประเมินผลท้ัง 2 วิธีการสอน ไดแก วิธีการสอนท่ีนําเทคนิคการเรียนรูแบบผสมผสานมาประยุกตใช
รวมกับเครื่องมือสื่อดิจิทัล และวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล แสดงการเปรียบเทียบผลการ
ประเมิน ดังตารางท่ี 3 และภาพรวมผลการประเมินวิธีการสอน ดังรูปท่ี 4 
      จากผลการเปรียบเทียบ พบวา หัวขอการประเมินท่ีไดคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ของวิธีการสอน
แบบผสมผสานดวยเครื่องมือสื่อดิจิทัล ท่ีมีคาเฉลี่ยของการประเมินผลท่ีดีกวาวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใช
เครื่องมือสื่อดิจิทัล ไดแก ฝกฝนทักษะในการนําเสนองาน เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนในรายวิชา CE411 เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน ฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน มีโอกาสแสดงผลงานสรางความรูของตน
ใหผูอ่ืนรับรู เสริมสรางความสัมพันธและมิตรภาพท่ีดีใหกับผูเรียน เนนใหเกิดความคิดสรางสรรค ฝกใหผูเรียนคิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบข้ันตอน สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูระหวางเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
รวดเร็ว  
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ตารางท่ี 3: ผลลัพธการประเมินวิธีการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  รูปท่ี 4: ภาพรวมผลการประเมินวิธีการสอน 

 

หัวขอการประเมิน 
(อางอิงเลขลําดับ 
ในตารางท่ี 1) 

 

วิธีการสอน (เต็ม 5 คะแนน) 
 

แบบท่ัวไป  
(ไมใชเคร่ืองมือสื่อดิจิทัล) 

 

แบบผสมผสาน 
(ใชเคร่ืองมือสื่อดิจิทัล) 

1 3.79 4.32 
2 3.51 4.05 
3 3.45 4.14 
4 3.6 4 
5 3.66 4.32 
6 3.57 4.05 
7 3.79 4.09 
8 3.68 3.90 
9 3.85 4.32 
10 4.02 4.23 
11 3.81 4.23 
12 3.74 3.96 
13 3.96 4 
14 4.06 4.05 
15 3.83 4.09 
16 4.21 4.18 
17 3.87 4.05 
18 4.23 4.36 
19 4.06 4.32 
20 3.81 4.18 
21 3.91 4.09 
22 3.77 4.27 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.01 4.15 
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ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมของวิธีการสอนการเรียนรูแบบผสมผสานท่ีใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.15 คะแนน ซ่ึงมากกวาวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล ท่ีไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.01 คะแนน   

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในสวนของขอมูลการประเมินตนเองของนักศึกษาเก่ียวกับผลลัพธท่ี

ไดรับจากการเรียนวิชานี้ ผานระบบการประเมินออนไลนคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.20 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ซ่ึงอยู
ในเกณฑระดับท่ีดี 
 
สรุป  

จากการนําวิธีแบบผสมผสานโดยนําเครื่องมือสื่อดิจิทัลมาประยุกตใชในการเรียนการสอน พบวาผลการ
ประเมินมีคาเฉลี่ยรวม 4.15 คะแนน ซ่ึงมากกวาวิธีการสอนแบบท่ัวไปท่ีไมใชเครื่องมือสื่อดิจิทัล และผลการ
ประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยรวม 4.2 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑระดับท่ีดี จึงแสดงใหเห็นวาการนําวิธีแบบ
ผสมผสานดวยเครื่องมือสื่อดิจิทัลสามารถชวยใหผูเรียนไดประโยชนในการพัฒนาตนเองและใหความสนใจกับการ
เรียนมากข้ึน และงานวิจัยนี้ยังสามารถนําไปพัฒนาโดยการเพ่ิมหรือแบงกลุมหัวขอการประเมินออกเปนหมวดหมู
แลวนําเอาประเด็นตางๆ ท่ีได มาวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาและกลุมผูเรียน
นั้นๆ ได ซ่ึงองคความรูเหลานี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนได 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาในวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ (1)  ศึกษาแนวทางและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร

บูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ (2) ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษา หลังจากการบริหารจัดการหลักสูตรฯ 
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมท้ังผูประกอบการในชุมชนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 180 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู เพ่ือประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอม การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
และการวิเคราะหหาคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยท่ีไดคือ (1) ได
แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซ่ึงมีการดําเนินงาน 7 ข้ันตอน โดยท่ีคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร 
อาจารยผูสอน และผูประกอบการในชุมชนจังหวัดเชียงใหม มีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อยูในระดับมาก สวนนักศึกษามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ อยูในระดับปานกลาง และ (2) คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิด
สรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษา หลังจากการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการแบบมีสวนรวม การสรางสรรคสิ่งแวดลอม  
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were (1)  to study the approaches for the participatory-
integrated curriculum management for creating the environment of  Rajamangala University 
of Technology Lanna (RMUTL) including the participation of RMUTL faculty curriculum 
boards, administrators, instructors, students and entrepreneurs in Chiang Mai community and 
(2) to evaluate the students’ desired characteristics regarding to the curriculum’s objectives 
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in the creative thinking skill aspect. The target group consisted of 180 representatives for 
studying the participation and evaluation. The research instruments included questionnaire, 
behavioral observe checklists for evaluating the students’ desired characteristics. The 
collected data were analyzed by content analysis and by computer for percentage, mean, 
and standard deviation. As a result of the study, (1) the approaches for the participatory-
integrated curriculum management included 7 steps. In this case, the participation of RMUTL 
faculty curriculum boards, administrators, instructors and entrepreneurs in its community in 
the administration of environment-integrated curriculum was at a high level while the 
students’ participation was at a moderate level. Besides, (2) the students’ desired 
characteristics regarding to the curriculum’s objectives in the creative thinking skill was at a 
high level.  

Keywords : Participatory-integrated Curriculum Management, Creating the Environment  
             
บทนํา 

ในปจจุบันนี้ โลกตองเผชิญปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม ซ่ึงสงผลกระทบตอความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม, 2551: 12) อีกท้ังจากผล
การวิเคราะหองคกรเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธในการแกปญหาและพัฒนาองคกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พบวา ปญหาท่ีกําลังประสบดานสิ่งแวดลอม คือ ปญหาการท้ิงขยะไมถูกท่ี ไมมีการแยกขยะกอน
ท้ิง และการใชพลังงานไฟฟาและน้ําอยางไมประหยัด ซ่ึงจําเปนตองมีการปองกันและแกไขอยางเรงดวนโดยทุก
หนวยงานในชุมชน ตองรวมมือกันในการบริหารจัดการเพ่ือสรางสรรคสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
สถานศึกษาทุกแหงทุกระดับตองตระหนักและใหความสําคัญในการปลูกฝงผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสรางสรรคสิ่งแวดลอมควบคูกับการเรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ และ
ตองยอมรับวาในการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาแตละแหง ยังไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวท่ีจะ
สามารถนําไปใชแกปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได Jacob (1989) ไดกลาวถึง หลักสูตรบูรณาการ วามี
ลักษณะการหลอมรวมทักษะ เจตคติและความเชื่อตางๆ ไปพรอมกับเนื้อหา ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเปน
ธรรมชาติ ตามศักยภาพของตนเองอยางแทจริง เชนเดียวกับท่ี สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 182) ได
กลาววา  ผูสอนจําเปนจะตองเลือกเฉพาะสาระท่ีสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตท่ีผูเรียนตองการโดยมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ ท่ีใกลเคียงหรือเก่ียวของกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยทางการศึกษาท่ีตางยืนยัน
ตรงกันวา ผูเรียนจะเรียนรูไดดีข้ึนและเรียนรูอยางมีความหมายเม่ือมีการบูรณาการเขากับชีวิต ดังนั้นหลักสูตร
บูรณาการจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ซ่ึงจะ
สามารถนําไปสัมพันธกับเหตุการณและแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและมีทักษะในการคิด มีความรับผิดชอบตอ
สังคมอยางเปนธรรมชาติตามศักยภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพ  กรมวิชาการ (2545: 7) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใด 
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยการบริหารจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ และอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาตองคํานึงถึงผู ท่ีมีสวนเก่ียวของ คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนเพราะเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
โดยตรงกับการบริหารจัดการหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1-3) ท่ีกลาววา การ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดี ข้ึนนั้นตองปรับกระบวนทัศน และวิธีการท่ีเนนการกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาท่ีเปนหนวยปฏิบัติ และใหผูท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง 

ดวยเหตุท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาวิชาชีพ ซ่ึงมุง
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีคุณภาพรับผิดชอบตอสังคมและ
สรางสรรคสิ่งแวดลอม  จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมควบคูกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของผูเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเปนบัณฑิตคุณภาพท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามนโยบาย
เรงดวนดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีเปาหมายสําคัญในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทยใหสามารถผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพรับผิดชอบตอสังคมและสรางสรรคสิ่งแวดลอม ดังนั้นคณะผูวิจัยในฐานะ
ผูบริหารและผูสอนจึงสนใจศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบ
มีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยท่ีมุงเนนการบูรณาการองคความรูและ
การสรางสรรคการเรียนรู 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

2. เพ่ือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษา 
หลังจากการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย   

1. กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูบริหารฝายวิชาการและกิจการนักศึกษาของแตละคณะวิชา และผูบริหารฝาย
วิชาการและกิจการนักศึกษาของกองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม  
ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน อาจารยผูสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม ท่ีไดรับการสุมมาจํานวน 40 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เชียงใหม ปการศึกษา 2556 ท่ีไดรับการสุมมาจากชั้นปท่ี 2 จํานวน 80 คน รวมท้ังหัวหนา
หนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดเลือกมาแบบเจาะจง จํานวน 20 คน  
รวมจํานวนท้ังสิ้น 180 คน      

2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษานํารองในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เก่ียวกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ  ผูบริหาร อาจารยผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถาน
ประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม ในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และการสังเคราะหผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมจากพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 ท่ี
กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในปการศึกษา 2556                    
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 
1. แบบสอบถามการมีสวนรวมของคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร อาจารยผูสอน 

นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม มีลักษณะเปนมา
ตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบปลายเปด 

2. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตรโดยนําผลการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence หรือ IOC) ซ่ึงคาท่ียอมรับไดคือ คาท่ีไมนอยกวา 0.60 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาในดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมสําหรับ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
การดําเนินการวิจัย 

มีข้ันตอนดังนี้ 
1. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนสภาพปจจุบันและปญหาของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหมและชุมชนใกลเคียง รวมถึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิด/
ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรบูรณาการ ทักษะการคิดสรางสรรค 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 

2. จัดทําเอกสารเผยแพรความรูเก่ียวกับ การบริหารจัดการหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอม 

3. ประชุมระดมความคิดเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยเชิญผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดทํา
หลักสูตรบูรณาการ มาเปนวิทยากรใหความรูและความเขาใจแกคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร 
อาจารยผูสอน นักศึกษา และ หัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
และจัดทําหลักสูตรหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินความ
เหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร 

4. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร และ
คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตร รวมท้ังคณะอนุกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธหลักสูตรและกําหนดใหอาจารยผูสอนใชหลักสูตรฯ 

5. เก็บขอมูลการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายจากแบบสอบถามและสังเคราะหผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ 

1) เกณฑในการแปลความหมายการมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรฯ 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีสวนรวมนอย 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีสวนรวมมาก 
คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีสวนรวมมากท่ีสุด 
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2) เกณฑในการแปลความหมายผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมนอย 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมมาก 
คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด  

6. วิเคราะหขอมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
1) การศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบ

มีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและหาคารอยละ  
2) การศึกษาการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ

สรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3) การสังเคราะหผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความคิดสรางสรรค
สิ่งแวดลอมของนักศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู โดยการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําเสนอผลในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

1. แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี 7 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การเตรียมความพรอม โดยการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนสภาพปจจุบัน และปญหาของ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพและชุมชน รวมท้ังศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิด/ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรบูรณา
การ ทักษะการคิดสรางสรรค และการประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทําเอกสารเผยแพรความรู
เก่ียวกับ การบริหารจัดการหลักสูตร การบูรณาการหลักสูตร และการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะความคิด
สรางสรรคเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและชุมชน 

ข้ันท่ี 2  การกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือ
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่ งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยเชิญผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรบูรณาการ มาเปน
วิทยากรใหความรูและจัดทําหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม รวมท้ังตรวจประเมิน
ความเหมาะสมขององคประกอบหลักสูตร  

ข้ันท่ี 3  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร โดยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือการบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดทําหลักสูตร และคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตร รวมท้ังคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวน
รวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหกับคณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร อาจารย
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ผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม ไดรับ
ทราบและขอความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวของโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 

ข้ันท่ี 4 การกําหนดข้ันตอนการใชหลักสูตร โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนใชหลักสูตรบูรณาการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม นํารองในป
การศึกษา 2555  ซ่ึงอาจารยผูสอนจะมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหความรูและฝกใหผูเรียนรูจักคิดและสรางสรรค
ท่ีสัมพันธกับหนวยการเรียนรู   โดยกําหนดข้ันตอนการใชหลักสูตรเปน 3 ข้ันตอนหลักคือ ข้ันสรางความ
ตระหนักรูในการคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอม (Awareness-A1) ข้ันลงมือสรางสรรคผลงาน (Attempt-A2) และ
ข้ันนําเสนอผลงานจากการสรางสรรค (Achievement-A3) 

ข้ันท่ี 5 การติดตาม และประเมินผล โดยดําเนินการสอบถามการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
หลักสูตร คณะกรรมการประจําคณะ ผูบริหาร อาจารยผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถาน
ประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังสังเคราะหผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักศึกษาดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอม จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและจากการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาในดานทักษะความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอม 

ข้ันท่ี 6  การสรุปผลการดําเนินงาน และการรายงาน  โดยจัดทําสรุปรายงานผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จากการ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 5  

ข้ันท่ี 7  การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร โดยการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา สําหรับใชในปการศึกษาตอไป สรุปดังภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ ข้ันตอนการการบริหารหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมความพรอม 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 6 

ข้ันตอนท่ี 5 

ข้ันตอนท่ี 4 

ข้ันตอนท่ี 3 

ข้ันตอนท่ี 7 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 

การกําหนดข้ันตอนการใชหลักสูตร 

การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 

การกํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรค
สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวา คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร 
อาจารยผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหมมี
สวนรวมในแตละดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก และสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีไดเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ครั้งนี้ 

2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษา จาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังจากการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการ
สรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 :  พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคหลังจากการบริหารจัดการ

หลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (N = 40) 
 

รายการพฤติกรรมการเรียนรู x  S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. มีการวางแผนการทํางานของตนเอง และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.32 0.70 มาก 
2. มีสวนรวมในการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมท้ัง

ในมหาวิทยาลัยและชุมชน 
4.35 0.69 มาก 

3. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และการรวมกิจกรรม 4.52 0.73 มากท่ีสุด 
4. สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 4.25 0.65 มาก 
5. รูจักแกปญหาดวยตนเอง 4.43 0.75 มาก 
6. มีนิสัยใฝเรียนรูอยูตลอดเวลา 3.45 0.80 ปานกลาง 
7. สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูในหองเรียนไปสูชีวิตจริงได 4.35 0.75 มาก 
8. มีสวนรวมในการสงเสรมิ พัฒนาแกปญหาสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลยัและชุมชน 
4.38 0.73 มาก 

9. รูจักใชนํ้าอยางประหยดั และคุมคา 4.25 0.70 มาก 
10. รูจักใชพลังงานอยางประหยดั และคุมคา 4.23 0.73 มาก 
11. รูจักใชสิ่งของเครื่องใชอยางประหยัด เพ่ือลดปริมาณขยะ 3.45 0.80 ปานกลาง 
12. มีการสรางสรรคผลงานแปลกใหมท่ีเกิดคุณคาไดดวยตนเอง 4.13 0.70 มาก 
13. มีทักษะและปฏิสมัพันธท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.25 0.65 มาก 
14. มีการนําเศษวัสดเุหลือใชมาประยกุตเพ่ือทําใหเกิดประโยชน 4.48 0.75 มาก 
15. รูจักสรางสรรคผลงานใหเช่ือมโยงกับสภาพปญหาของ

มหาวิทยาลยั 
3.55 0.75 มาก 

16. มีผลงาน โครงการ หรือกิจกรรมในการพัฒนา  
และแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

3.50 0.82 มาก 

17. มีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเองและของกลุม 3.36 0.75 ปานกลาง 
18. มีสวนรวมการประเมินผลความกาวหนาในการเรยีนรูของ

ตนเองและของกลุม 
4.05 0.72 มาก 

19. มีการพัฒนาผลงานใหดียิ่งข้ันอยางตอเน่ือง 4.45 0.75 มาก 
20. มีการเผยแพรผลงานดานสิ่งแวดลอมใหชุมชนรับทราบ 4.25 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.10 0.70 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคหลังจากการ
บริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยเฉลี่ย
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายการพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดของพฤติกรรมการเรียนรูอยูใน
ระดับมาก  คือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และการรวมกิจกรรม รองลงมาคือ มีการนําเศษวัสดุเหลือใช
มาประยุกต เพ่ือทําใหเกิดประโยชน  มีการพัฒนาผลงานใหดียิ่งข้ันอยางตอเนื่อง  มีสวนรวมในการสงเสริม 
พัฒนาแกปญหาสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย และชุมชน รูจักแกปญหาดวยตนเอง มีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมท้ังในมหาวิทยาลัยและชุมชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียน
ไปสูชีวิตจริงไดมีการวางแผนการทํางานของตนเอง และการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูใน
หองเรียนไปสูชีวิตจริงได มีการวางแผนการทํางานของตนเอง และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  สามารถสรางองค
ความรูดวยตนเอง รูจักใชน้ําอยางประหยัด และคุมคา  มีทักษะ และปฏิสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
มีการเผยแพรผลงานดานสิ่งแวดลอมใหชุมชนรับทราบ รูจักใชพลังงานอยางประหยัด และคุมคา มีสวนรวม
การประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง และของกลุม มีการสรางสรรคผลงานแปลกใหมท่ีเกิด
คุณคาไดดวยตนเอง  รูจักสรางสรรคผลงานใหเชื่อมโยงกับสภาพปญหาของมหาวิทยาลัย และมีผลงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมในการพัฒนา และแกปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน ตามลําดับ  สวนรายการของการมี
สวนรวมท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ มีนิสัยใฝเรียนรูอยูตลอดเวลา และรูจักใชสิ่งของเครื่องใชอยาง
ประหยัด เพ่ือลดปริมาณขยะ ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเองและ
ของกลุมในระดับปานกลางและเปนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี 7 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียมความพรอม 2) การกําหนด
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 3) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 4) การกําหนดข้ันตอนการใชหลักสูตร 
5) การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 6) การสรุปผลการดําเนินงาน และการรายงาน  และ 7)  การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมาย  เลือกและ
จัดเนื้อหาวิชา  กิจกรรม  และประสบการณใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย   นําหลักสูตรไปใช  ประเมินหลักสูตร 
เพ่ือตรวจสอบและหาขอบกพรอง  จากนั้นจึงนําผลท่ีไดจากการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมและทันสมัย ซ่ึงสอดคลองกับท่ี กรมวิชาการ (2545: 7) กลาวถึง การบริหารหลักสูตรวา เปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจาก การบริหารหลักสูตร เปนการวางแผนการดําเนินงานการ
ควบคุมดูแล การวางแผน การบริหารหลักสูตรจึงเปนองคประกอบหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึง
สถานศึกษาจะเปนตองมีการกําหนดกิจกรรมการนําหลักสูตรไปใชและมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ใชหลักสูตร  ดังเชนท่ี Jacobs (1989) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใด 
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษาคือ 
สถานศึกษาตองสรางหลักสูตรของตนเองท่ีเรียกวาหลักสูตรสถานศึกษา จึงทําใหผูบริหารและอาจารยผูสอน
ตองทําหนาท่ีเปนผูพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงหมายถึง การสราง การใช และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหนาท่ี
ในการสอน เม่ือสถานศึกษาสรางหลักสูตรแลวนั้นข้ันตอไปเปนการนําหลักสูตรไปใช ซ่ึงตองมีการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพ่ือการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และผลจากการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พบวา 
คณะกรรมการหลักสูตรประจําคณะ ผูบริหาร อาจารยผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถาน
ประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม มีสวนรวมในแตละดานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึง
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ระดับมาก และสวนใหญ มีความพึงพอใจมากท่ีไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตรฯครั้งนี้ ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดใหทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการบริหารหลักสูตรมีสวน
รวมในแตละข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของประวิทย  ปวีณเกียรติคุณ (2550) 
ท่ีพบวา ภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความตองการและ
พึงพอใจในระดับมากตอการเขามามีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนท้ังในดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และดานความสัมพันธกับชุมชน  

2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความคิดสรางสรรคสิ่งแวดลอมของนักศึกษา 
พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูท่ีแสดงถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ในหลักสูตรไดมีการพัฒนาสงเสริมใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะ
การคิดสรางสรรคแกนักศึกษาและใชกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึงสอดคลองกับท่ี ประ
วิทย ประวีณเกียรติคุณ (2550) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดไตรตรองและคิดสรางสรรค  และสอดรับกับท่ี สุวิทย  มูลคํา (2547: 47-61) ไดเสนอแนะ
การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคความรู ท่ีผูสอนจัดสถานการณเรียนรูใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวย
ตนเองโดยการศึกษา คิด คนควาทดลอง ระดมสมอง รวมถึงศึกษาจากใบงาน สื่อ หรือแหลงเรียนรูตางๆ ซ่ึงจะ
มีการสรางและเชื่อมโยงความรูใหมท่ีเกิดข้ึนกับความรูเดิมท่ีผูเรียนมีอยูแลว โดยผูสอนจะเปนผูชวยเหลือ มีการ
ตรวจสอบความรูใหม ซ่ึงสามารถกระทําไดท้ังการตรวจสอบกันเองและระหวางกลุม หรือผูสอนชวยเหลือใน
การตรวจสอบความรูใหม ผูสอนมีหนาท่ีจัดการใหผูเรียนขยายโครงสรางทางปญญา และความรูท่ีมีอยูเดิม
ภายใตการมีปฏิสัมพันธกับสังคมชุมชนโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทํา
ได มีการฝกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชใหเปนประโยชน
ตอตนเองและชุมชน กลาวคือ อาจารยผูสอนมีหนาท่ีสอนใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังทางดาน
ความรู ความคิด ความรูสึก จิตใจ ทัศนคติและการพัฒนาตนเองใหเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรค 
 
สรุป 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมท่ีไดจากการวิจัย
ครั้งนี้ เปนประโยชนอยางยิ่งแก ผูบริหารทางดานการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน 
นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับงานดานการเรียนการสอนและบุคลากรสายสนับสนุน 
ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  และในการนําผลการวิจัยไปใชในการ
บริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสรางสรรคสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาทุกระดับ ควรสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักแก คณะกรรมการหลักสูตร ผูบริหาร 
อาจารยผูสอน นักศึกษา และหัวหนาหนวยงาน/ สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชนในชุมชน เก่ียวกับข้ันตอน
การบริหารหลักสูตรกอนดําเนินการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีตรงกันกอน แลวควรเปด
โอกาสใหเขามามีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรทุกข้ันตอน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการเตรียมความพรอม  
ข้ันตอนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  ข้ันตอนการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  ข้ันตอนการ
กําหนดข้ันตอนการใชหลักสูตร  ข้ันตอนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ข้ันตอนการสรุปผลการดําเนินงาน
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และการรายงาน  และข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร แลวนําผลท่ีไดจากการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้น

เรียน (Lesson Study) สําหรับโรงเรียนเอกชน ซ่ึงมีวิธีการในการสรางและพัฒนารูปแบบ โดยใชเทคนิคการ
สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) ในตรวจสอบรางรูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวนํามาสรางรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
สําหรับโรงเรียนเอกชน ไดผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การรางรูปแบบจากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) แนวคิดการนิเทศภายใน และแนวคิดการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ทําใหไดรางรูปแบบประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ไดแก หลักการของรูปแบบฯ  
วัตถุประสงคของรูปแบบฯ กระบวนการนิเทศภายใน และการประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน 

2. ผลการตรวจสอบรางรูปแบบการนิเทศภายใน โดยใชเทคนิคการสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ
(connoisseurship) จํานวน 9 คน ผลการพิจารณาความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวามี
ความเห็นสอดคลองกันวา รางรูปแบบท่ีผูวิจัยยกรางข้ึน มีองคประกอบท่ีมีความเหมาะสม แตควรมีการ
ปรับปรุงและแกไขในประเด็น 1) หลักการของรูปแบบควรเขียนใหชัดเจนและครอบคลุมในหลักการ 2) 
วัตถุประสงคของรูปแบบควรเขียนใหสอดคลองกับหลักการและแนวคิดท่ีใชศึกษา 3) กระบวนการนิเทศ
ข้ันตอนและกิจกรรมในการดําเนินการซํ้าซอน ควรปรับใหกะทัดรัด 4) การประเมินผลควรประเมินให
ครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงค 

3. ประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของรูปแบบการนิเทศภายใน พบวา มีความถูกตอง ความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  
มีคาเฉลี่ยระดับมาก สวนคาความสอดคลอง (Index of  Item Objective Congruence: IOC) ของรูปแบบ
การนิเทศภายใน ผลการวิเคราะหพบวา มีคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 ทุกขอ แสดงวา รูปแบบการ
นิเทศภายใน ท่ีสรางและพัฒนาข้ึน มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและมีความ
สอดคลองกัน  

คําสําคัญ: การนิเทศภายใน การศึกษาชั้นเรียน 

mailto:tik_ss@hotmail.com
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to build and develop a model of internal 
supervision based on an approach of lesson study. The research was conducted through a 
techniques of connoisseurship. After analyzing all data and information, the results were 
indicated below; 

1. The developed model was designed using the theory analysis of the 
development of Whole School Approach, the concept of internal supervision, and the 
concept of Lesson Study. The model consisted of 4 components including the principles of 
the model, the purpose of the supervision process model and the evaluation model. 

2. The results of the model inspection using the technique of connoisseurship with 
9 experts. As a result of the comments and suggestions agreed from the experts and the 
researcher found that ; the developed model was  appropriate, but it  should be improved 
and modified in the following ; 1) the principle of the model should be written in a clear 
and comprehensive principles, 2) the purpose of the model should be written in accordance 
with the principles and concepts of the study, 3) the supervision process  and activities for 
implementation should not be  redundant but should be clear and easy to follow, and  4) 
the evaluation should be covered all aspects and its objectives. 

3. The construction of the evaluation form was evaluated by five qualified experts 
in order to evaluate the quality of the model through the IOC analysis. Whether or not it 
was accurate, appropriate and feasible in practice. The result of evaluation showed that all.  
 Keywords: internal supervision Lesson Study 
 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ใหความสําคัญเก่ียวกับการศึกษา
วาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวในมาตรา 
6 วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกายและจิตใจ สติปญญา 
ใหมีความรู คูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
และหมวด 7 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาครูโดยมาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ 
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง  

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555, หนา 16 -21) กลาววา ทักษะท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ซ่ึงเปนผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ปจจัยท่ีสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูคือ 3R X 7C 3R คือ Reading (อานออก), Writing (เขียนได), และ Arithmetic  
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(คิดเลขเปน) 7C คือ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork 
and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, 
Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใน 3 ดาน ไดแก 
ความสามารถในการอานและเขียน (Literacy) การคิดคํานวณ (Numeracy) และความสามารถดานเหตุผล 
(Reasoning Ability) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555: 5) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครู
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Bested Profession Development) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
โดยใชกระบวนการนิเทศภายใน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในสภาวการณท่ีปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
เพราะกระบวนการนิเทศภายในเปนกิจกรรมหรือวิธีการ ท่ีครูในโรงเรียนรวมมือกันในการชวยเหลือ สงเสริม 
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เปนวิธีการท่ีชวยสรางความสัมพันธระหวางเพ่ือนครู และผูบริหาร การนิเทศเปนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของครู ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ของผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว (วัชรา เลาเรียนดี, 2556) สอดคลองกับแนวคิดของ Glickman, Gordon & Ross Gordon (2007: 
135) ท่ีกลาวถึงกระบวนการนิเทศวา มีความสําคัญ เพราะเปนกระบวนการชวยปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอน
ของครู ท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนและชวยสงเสริมใหการศึกษาเจริญกาวหนา สอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ไดกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอง
ปฏิรูปอยางเรงดวนไว 4 ประการ หลักคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาครูยุคใหม 3) พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2552: 14- 32)   

การนิเทศการศึกษา เปนแนวคิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา จะเห็นไดวา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดให การนิเทศภายใน เปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑ ท่ีกําหนดไววา สถานศึกษาตองมีระบบการนิเทศการเรียนการสอน และตองมีการนําผลไปปรับปรุง
การสอนอยูเสมอ การนิเทศภายในจึงเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมวิธีหนึ่งในการแกปญหา ดังกลาวขางตน 
เพราะการนิเทศภายใน เปนกระบวนการท่ีสรางความสัมพันธใหทุกคนทํางานรวมกันดวยความเต็มใจ ครูมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความสามารถในการเลือกใชเทคนิคและเลือกวิธีการใหมๆ ในการจัดการเรียนรู 
การนิเทศภายในท่ีจัดอยางเปนระบบและเปนข้ันตอนจะชวยเสริมสรางศักยภาพ และสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สิ่งท่ีสําคัญและจําเปนตอการนิเทศ
ภายในคือ ผูบริหารโรงเรียนตองเห็นความสําคัญ และมีความรูความเขาใจในกระบวนการนิเทศ ตองมีการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหครู จึงจะสงผลใหการนิเทศภายในมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสุภาภรณ กิตติรัชดานนท (2551: 12)  

การนิเทศภายใน เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอนักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนกระบวนการทํางานรวมกันของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูนิเทศกับครูผูสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา   

จากรายงานผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 28; 2552 ข: 129-130)  
พบวา การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมามีปญหาท่ีตองเรงพัฒนาปรับปรุงและตอยอดในดานคุณภาพผูเรียน ครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา อีกท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปญหาดังกลาวมาจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก 1) 
ดานการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจ และไมเห็นความสําคัญ เก่ียวกับการนิเทศ
การศึกษา จึงไมมีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) ดานบุคลากร การนิเทศจากบุคลากรภายนอกไมมี
ความตอเนื่อง ขาดศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะสาขาวิชา ประกอบกับศึกษานิเทศกมีจํานวน
นอยเม่ือเทียบกับความตองการของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 3) ดานการติดตามประเมินผลการนิเทศ ครู
สวนใหญไมไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา และครูไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลอง 
กับ เก็จกนก เอ้ือวงศ (2555: 40) กลาวถึงสภาพปญหา ของการนิเทศภายในสถานศึกษาวา สภาพปญหาการ
นิเทศ ไดแก ปญหาดานบุคลากรขาดความรูความเขาใจ และทักษะดานการนิเทศของผูบริหาร ผูบริหารไมเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศ สวนครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติในทางลบตอการ
นิเทศภายใน  

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ไดแก แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ
ภายใน แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) และแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

การนิเทศภายใน เปนกระบวนการนิเทศการศึกษา และกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการในโรงเรียนท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนประกอบดวย ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 108) สอดคลองกับกุลวดี บัวโชติ (2547) 
ท่ีทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชนใน
พระราชสํานัก ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในของการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 1) 
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน2) การจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียน 3) ยุทธศาสตรการปฏิบัติการ
นิเทศภายในโรงเรียน กําลังใจ และ 4) การประเมินผลการนิเทศภายใน และสามารถ  ทิมนาค (2553) ทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดกลิ๊กแมนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู
ดานทักษะการอานของครูภาษาไทย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดกลิ๊กแมนเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูดานทักษะการอานของครูภาษาไทยเรียกวา “AIPDE Model” 
ประกอบดวยกระกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 การประเมินสภาพและสมรรถนะในการทํางาน 
ข้ันท่ี 2 การใหความรูกอนการนิเทศ ข้ันท่ี 3 วางแผนการนิเทศ ข้ันท่ี 4 ปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย
กระบวนการนิเทศการสอน 3 ข้ันตอน คือ 1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน  2) สังเกตการสอน 3) 
ประชุมใหขอมูลยอนกลับหลังการสังเกตการสอน และข้ันท่ี 5  การประเมินผลการนิเทศ ผลจากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเชิงประจักษของรูปแบบการนิเทศการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 6 คน พบวา รูปแบบการนิเทศการ
สอนโดยการนําไปใชในโรงเรียน ครูทําหนาท่ีนิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศการสอนหลังการใชรูปแบบการนิเทศ
การสอนสูงกวา กอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน ครูผูรับนิเทศมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรูทักษะการ
อาน หลังการใชรูปแบบการนิเทศการสอนสูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะการอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นักเรียนมี
พัฒนาการดานพฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันสูงข้ึน ครูผูทําหนาท่ีนิเทศและครูผูรับการนิเทศมีความพึง
พอใจ ตอการสอนภาษาไทยอยูในระดับมากท่ีสุด  

การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) หมายถึง การดําเนินการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การพัฒนาครูและบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหเกิดผลท่ีคาดหวังตามเปาหมาย โดยดําเนินการอยางครอบคลุมทุกองคประกอบของโรงเรียน ในทุก
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ข้ันตอนของกระบวนการ  และอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ซ่ึงถือวาเปนศูนยกลางขององคกรในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตอไป (วิวัฒน สุขสมศักดิ์, 2550: 12) สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2543) ไดกลาวถึง หลักการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบไววา เปนการพัฒนาท่ีใหทุกคนทุก
ฝายในโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา และมีการประเมินผลเปนระยะ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
โครงการรุงอรุณ กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (2542) เสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบไววา การพัฒนาตองมีการบูรณาการเขาสู
ระบบงานการดําเนินงานครบวงจร ครอบคลุมทุกสวนของระบบ มีการกระตุนและสงเสริมครูใหพัฒนาตนเอง 
เนนการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง 

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เปนนวัตกรรม (Innovation) ท่ีเปนรูปแบบหลักในการพัฒนา
วิชาชีพครู ในประเทศญี่ปุนเม่ือรอยกวาปท่ีผานมา (Shimizu, 2006, Lewis, 2002, Yoshida, 2005, อางถึง
ใน เกษร ทองแสง, 2553: 71-73) ท่ีไดรับการยอมรับตลอดมาวาเปนวิธีการท่ีทําใหการสอนดีข้ึนอยางยั่งยืน
และม่ันคงเปนแนวทางการพัฒนาครูในการปรับปรุงการสอนดวยตนเอง (Teacher-led instructional 
improvement) จุดประสงคหลักอยูท่ีนักเรียน แนวคิดการศึกษาชั้นเรียนเปนประโยชนตอการสอนของครู  ไม
วาจะเปนดานเนื้อหา วิธีสอน และการเรียนรูของนักเรียน เปนวิธีการท่ีชวยใหบรรลุจุดมุงหมายและมาตรฐาน
ทางการศึกษา ใหโอกาสครูและนักเรียนท่ีจะไดเห็นการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงในหองเรียน และเปนการ
พัฒนาวิชาชีพครูดวยตัวครูเอง สอดคลองกับ Yoshida (2005: 5 อางถึงใน ชาริณี  ตรีวรัญู, 2550: 25) ท่ี
กลาววา  การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เปนวิธีการท่ีอาศัยความรวมมือของครู  ถึงแมจะเปนแนวคิดท่ี
งาย แตก็เปนกระบวนการ ท่ีมีความสลับซับซอน(Complex process) และตองไดรับการสนับสนุนจากทุกคน
ทุกฝาย ท่ีเขารวมในกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการจัดการเรียนรูดวยการรวมมือกันตั้งเปาหมาย
การทํางาน มีการรวบรวมขอมูลอยางระมัดระวังเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียน 

จากปญหาดังกลาวขางตน และผูวิจัยศึกษาแนวความคิดของนักการศึกษาในการพัฒนาการนิเทศ
ภายในเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูใหสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน จึงไดนําแนวคิด การ
นิเทศภายใน แนวคิด การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยมุงพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู และแนวคิดการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) เพราะท้ัง 3 แนวคิด เปนแนวคิดท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของครูได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน มีสวนประกอบ เชิงระบบ 4 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ประกอบดวยหลักการของรูปแบบฯ ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการนิเทศภายใน แนวคิด
การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) และแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน สวนท่ี 2 
วัตถุประสงคของรูปแบบฯ สวนท่ี 3 กระบวนการนิเทศภายใน และสวนท่ี 4 การประเมินรูปแบบฯ 
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แหลงขอมูล  
แหลงขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบและผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา จํานวน 9 คน 

ตรวจสอบรางรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน โดยจัดสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เพ่ือตรวจสอบรางรูปแบบ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และนํารางรูปแบบท่ีแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซ่ึงไมใชผูเชี่ยวชาญชุดเดิม ประเมินรูปแบบ 
ดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และความสอดคลอง โดยประยุกตใชคาดัชนี
ความสอดคลองเปนเกณฑในการพิจารณา 
 
ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก คุณภาพของรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน ดาน
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และมีความสอดคลอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎ ี ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. 1.แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ
การนิเทศภายใน 

2. แนวคิดการพัฒนาโรงเรียน
ท้ังระบบ  

3. แนวคิด เก่ียวกับ การศึกษา
ชั้นเรียน 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนประกอบดวย 
1. หลักการ 
2. วัตถุประสงค 
3. กระบวนการนิเทศภายใน 3  ข้ันตอนดังนี้ 

1) สรางความรวมมือ (participation) 
2) วางแผนการนิเทศ (Plan) 
3) นําแผนสูการปฏิบัติ (Do) 

– ข้ันท่ี 1 จัดการเรียนรู 
– ข้ันท่ี 2  ดําเนินการจัดการเรียนรูและนิเทศ 
– ข้ันท่ี 3 สะทอนผลและประเมินผล 

4. การประเมิน 
 

คุณภาพของรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนสําหรับ

โรงเรียนเอกชน  โดยกําหนดข้ันตอนการวิจัย เปน 3 ข้ันตอน คือ 1) ยกรางรูปแบบฯ 2) ตรวจสอบรางรูปแบบ
โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ และ 3) ประเมินคุณภาพของรูปแบบฯเพ่ือยืนยันความถูกตอง ความเหมาะสม 
ความเปนไปได และความสอดคลองของรูปแบบ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ยกรางรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการนิเทศภายใน การ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ได
องคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบประกอบดวย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ 
กระบวนการนิเทศ และ การประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบรางรูปแบบโดยใชเทคนิคการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  (Connoisseurship) โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบ ดานการบริหาร ดานการนิเทศ และดานการสอน 
รวมกันตรวจสอบและพิจารณาวา รางรูปแบบท่ีผูวิจัยยกเปนรางรูปแบบฯ มีความเหมาะสม ความถูกตอง และ
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไมอยางไร 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบเพ่ือยืนยัน (Confirm) รูปแบบ โดยการ
สรางแบบประเมินรูปแบบและรูปแบบฯ ท่ีปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ัง 9 คน เสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ นําสงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซ่ึงเปนคนละชุดกับผูเชี่ยวชาญชุดแรก ประเมินวา
รูปแบบฯ มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และนํามาหาคาความสอดคลองของ
รูปแบบฯ นําผลการพิจารณาและคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิมาปรับเปนรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิด
การศึกษาชั้นเรียนท่ีสมบูรณ 
 
สรุปผล 

 การสรุปผลการสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนสําหรับ
โรงเรียนเอกชน 

1. ผลการดําเนินการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ในการตรวจสอบรางรูปแบบฯ ท่ี
ผูวิจัย ยกรางแลวนําเสนอตอผู เชี่ยวชาญตรวจสอบรางรูปแบบฯ ผลจากการพิจารณาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญพบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 9 คน มีความเห็นสอดคลองกันวา รางรูปแบบท่ีผูวิจัยยกรางข้ึน
มีองคประกอบท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี ท้ัง 3 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ระบบ แนวคิดการนิเทศภายใน และแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน แตควรมีการปรับปรุงและแกไขในประเด็น 
ดังตอไปนี้ 1) หลักการของรูปแบบควรเขียนใหชัดเจนและครอบคลุมทุกแนวคิดท่ีศึกษา 2) วัตถุประสงคของ
รูปแบบควรกําหนดประเด็นใหสอดคลองกับหลักการและแนวคิดท่ีใชในการศึกษาคนควา 3) กระบวนการนิเทศ
ภายในการแสดงข้ันตอนและกิจกรรมท่ีใชในการดําเนินการซํ้าซอน ควรปรับใหกะทัดรัด และตรงตาม หลักการ
และวัตถุประสงคของรูปแบบ 4) การประเมินผลควรประเมินใหครอบคลุมและเปนไปตามวัตถุประสงค 

2. ผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ ของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 คน ดวยการนําผล
การประเมินคาตามมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ของผูทรงคุณวุฒิ ไปวิเคราะหผลการประเมินดาน
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ พบวา ทุกขอคําถามมีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากในทุกดาน สวนผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) มีคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 แสดงใหเห็นวารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษา
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ชั้นเรียน (Lesson Study) มีความสอดคลองกัน ซ่ึงรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

หลักการของรูปแบบ 
หลักการรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน อาศัยหลักการตามแนวคิดการพัฒนา

โรงเรียนท้ังระบบการนิเทศภายใน และการศึกษาชั้นเรียน ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมุงใหทุกคนทุกฝายในโรงเรียน มี
สวนรวมในการพัฒนาไปพรอมๆ กัน อยางเปนระบบและตอเนื่อง ดําเนินการครอบคลุมทุกองคประกอบโดยให
ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายในโรงเรียน ไดมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานใน
บริบทการทํางานจริงในชั้นเรียน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 
1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทํางานแบบมีสวนรวมของครู   
2) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน         
3) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
 กระบวนการนิเทศภายใน 
ข้ันท่ี 1 สรางความรวมมือ (Participation) เปนข้ันท่ีผูบริหารและคณะครู รวมกันวิเคราะห สภาพ

ปญหาการนิเทศและการจัดการเรียนรู และความตองการของครู โดยดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดประชุม ระดมสมอง รวมกันวิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียน ขอบขาย ภารกิจงาน การ

นิเทศภายใน เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการกําหนด แนวทางการดําเนินการ วิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพ่ือนํามา
กําหนดจุดท่ีตองการพัฒนา ดังนี้ 

1) วิเคราะห ความตองการจําเปนของการนิเทศภายในและการจัดการเรียนรู  
2) วิเคราะหปญหาดานการนิเทศภายในและการจัดการเรียนรู 
3) วิเคราะหขอบขายงานดานการนิเทศภายในและการจัดการเรียนรูของครู 

2. สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนวิธีการท่ีใหครูนําประสบการณในการจัดการเรียนรูของแตละคน
มาแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน รวมกันคิดแกปญหาและเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม โดยมีเปาหมายรวมกันท่ีสําคัญ
ผูบริหารตองใหอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหอํานาจในการตัดสินใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะครูใน
การกําหนดประเด็นและวิธีการ 

3. สรุปปญหาและความตองการ ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพบริบท ปญหา และความ
ตองการในการจัดการเรียนรูของครู รวมกันเลือกประเด็นและวิธีการท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 

4. กําหนดเปาหมายในการนิเทศและเง่ือนไขความสําเร็จ สรางขวัญกําลังใจในการดําเนินการ 
ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ (Plan) เปนข้ันตอนท่ีผูบริหารและคณะครู ประชุมปรึกษาหารือ 

รวมกันวางแผนการดําเนินการ กําหนดวัตถุประสงค แตงตั้งคณะทํางาน และจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชุมคณะครู ใหความรู ความเขาใจ ในสิ่งท่ีจะดําเนินการวาตองมีความรูความสามารถอยางไร
บาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับความสําคัญและความจําเปนท่ีตอง มีการนิเทศภายใน และเปดโอกาสให
ครูไดแสดงความคิดเห็นในบทบาทหนาท่ีของแตละคน 

2. ผูบริหารและคณะครู รวมกันกําหนดวัตถุประสงค ขอบขาย ข้ันตอนและวิธีการในการนิเทศ 
3. ผูบริหารและคณะครู รวมกันกําหนดบทบาท หนาท่ี ชี้แจงบทบาทหนาท่ี ของทุกคน  ทุกฝายท่ี

เก่ียวของในการทํางานรวมกันใหชัดเจน พรอมวิธีการในการดําเนินการตามบทบาทของตน 
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4. ผูบริหารและคณะครู รวมกันออกแบบเครื่องมือในการนิเทศ สรางเครื่องมือ และศึกษาวิธีการใช
เครื่องมือ เชน แบบสังเกตการสอน  

5. ผูบริหารและคณะครูรวมกัน กําหนดปฏิทินการนิเทศ กําหนดระยะเวลา  
 ข้ันท่ี 3 นําแผนสูการปฏิบัติ (Action) ในข้ันตอนนี้เปนการดําเนินการตามแนวคิดของการศึกษาชั้น

เรียน มีข้ันตอนในการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
1. การจัดการเรียนรู (Learning) มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ดานหลักสูตร โดยมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือศึกษาหลักการ จุดหมาย 
โครงสราง เวลาเรียน แนวการดําเนินการ สิ่งท่ีสําคัญ คือ การจัดการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรตองการโดยให
ครูผูสอนมีสวนรวม 

2) การจัดทํากําหนดการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
– ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นของกลุมสาระการเรียนรูท่ี

จะจัดทําหลักสูตรเพ่ือใหเขาใจเปาหมายและทิศทางการจัดการเรียนรู 
– วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เพ่ือกําหนดสาระการเรียนรูชวงชั้นและกําหนด

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป รายภาค  สาระการเรียนรูชวงชั้นเปนการกําหนดเนื้อหาท่ีจะตองเรียนโดย
คํานึงถึงจุดเนนของหลักสูตร ความตองการของผูเรียน ความตองการของทองถ่ินและชุมชน  จํานวนเวลาท่ี
จัดการเรียนรูในแตละสัปดาห วัยและระดับชั้น สวนการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป รายภาคเรียนนั้น 
เปนการระบุถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียนซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากการเรียนรูในแตละป/ภาค 
ผูสอนจะตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้นออกมาเปนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวในแตละชั้นป 
และนําการเรียนรูมากําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 

3) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
– สาระสําคัญ เปนการเขียนในลักษณะเปนความคิดรวบยอด  
– จุดประสงคการเรียนรูเขียนในลักษณะจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงเม่ือผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติทุกพฤติกรรมในแตละแผนการเรียนรูของหนวยการเรียนรูแลวจะบรรลุผลตามตัวชี้วัด และมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละหนวย 

– สาระการเรียนรู เปนการเขียนเนื้อหาสาระในลักษณะเปนประเด็นสําคัญสั้น ๆ 
สอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 

– กิจกรรมการเรียนรู ระบุวิธีสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิค การสอน
ท่ีหลากหลาย เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวครบถวนแลวผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคในการเรียนรู และเม่ือ
เรียนจบครบทุกแผนผูเรียนจะไดความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวนตาม
เปาหมายการเรียนรูของตัวชี้วัด 

– การประเมินผลตองครอบคลุมดานความรู ดานทักษะกระบวนการ ดานทัศนคติ ควรมี
การวัดผลตามสภาพจริง และกําหนดแนวทางใหชัดเจนโดยเนนการวัดจากการปฏิบัติ สามารถประเมินไดท้ัง
ระหวางเรียน และประเมินสรุปรวม   

2. ดําเนินการจัดการเรียนรูและนิเทศ (Do)  
1) ประชุมกอนสอน โดยการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารและ

คณะครู ในการดําเนินงานและการวางแผน ชี้แจงวัตถุประสงคในการนิเทศ ใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการ
จัดการเรียนรู เขาใจบทบาท ท้ังเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศ วิธีการนิเทศ และวีธีการในการสังเกต การใช
เครื่องมือสังเกตการสอน ประเด็นท่ีจะสังเกตและวิธีการบันทึกผลการสังเกต 
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2) ปฏิบัติการสอนและการสังเกตการสอน เปนการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการ
จัดการเรียนรู โดยการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางไปใชจริงในชั้นเรียน ผูนิเทศ จะเปนผูสังเกตการสอน
และมีการบันทึกขอมูล ขอสังเกตตางๆ ในชั้นเรียน พรอมท้ังมีการสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอนและผูเรียน
อยางละเอียดเพ่ือเปนขอมูล  

3) ประชุมหลังสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับครู เพ่ือพิจารณา วิเคราะหขอมูลจากการสังเกต
การสอน และรวมกันพิจารณาประเด็นท่ีควรมีการปรับแกและพัฒนาตอไป และรวมกันทบทวนแผนการนิเทศ
การจัดการเรียนรูของครูระหวางการสังเกตการสอน สรุปขอคิดเห็น เก่ียวกับการจัดการเรียนรูของครูท่ีไดรับ
จากการนิเทศ 

4) บันทึกผลการสอนและการสังเกตการสอน เปนการบันทึกผลการสังเกตการสอนกันและกัน 
รวมกันสรุปและบันทึกผล  

3. การสะทอนความคิดและประเมินสรุป (Reflecting and Evaluating)  เปนข้ันตอน ท่ีนําผลจาก
การบันทึกการสอนและการสังเกตการสอน มารวมอภิปรายและสะทอนผล โดยเนนท่ีการจัดกิจกรรม ในข้ันนี้
คณะครูและผูเก่ียวของทุกคนรวมรับรู และพิจารณาวาควรปรับปรุงในข้ันตอนใดบาง โดยดําเนินการ ดังนี้  

1) แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผลการจัดการเรียนรูของครู โดยรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการ
ปฏิบัติการสอนและการสังเกตการสอน นําเสนอขอสังเกตท่ีคนพบ รวมกันประเมินผลวาประเด็นใดบางท่ีดีควร
คงไว และประเด็นใดท่ีควรมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง 

2) นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป และวางแผนในการจัดการเรียนรูในหนวย
การจัดการเรียนรูตอไป 

 การประเมินผลสรุป 
การประเมินผล เปนการประเมินสรุปของรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน โดย

ใชแบบทดสอบและแบบประเมินดานการจัดการเรียนรูของครู ดังนี้ 
ดานท่ี 1 ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู  
ดานท่ี 2 ทักษะในการทํางานแบบรวมมือ 
ดานท่ี 3 ทักษะในการจัดการเรียนรู 
ดานท่ี 4  ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศภายใน 
ไดรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สําหรับโรงเรียนเอกชนท่ี

สมบูรณ ดังภาพท่ี 2 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2: รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน 

3. กระบวนการนิเทศภายใน PPA ผูบริหารและคณะครู 

กําหนดวัตถุประสงค และวิธีการ
การนิเทศภายใน 

สรางเครื่องมือ
การนิเทศ 

กําหนดปฏิทิน
การนิเทศ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กําหนด
บทบาท 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทํางานแบบมีสวนรวมของครู 
2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
3) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 

 

1. หลักการรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน อาศัยหลักการตามแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบการนิเทศภายใน และ
การศึกษาชั้นเรียน   ซ่ึงเปนแนวคิดที่มุงใหทุกคนทุกฝายในโรงเรียน มีสวนรวมในการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน อยางเปนระบบและตอเนื่อง ดําเนินการ
ครอบคลุมทุกองคประกอบโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในโรงเรียน ไดมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานใน
บริบทการทํางานจริงในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางยั่งยืน 

 

 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สําหรับโรงเรียนเอกชน 

3.2 วางแผนการนิเทศ Plan 

3.3. นําแผนสูการปฏิบตัิ  Action  

3.1 สรางการมีสวนรวม Participation 

 

1. จัดการเรียนรู (Learning) 2. ดําเนินการจดัการเรยีนรูและการนิเทศชั้นเรียน (Do) 

1) วิเคราะห/ศึกษามาตรฐานการเรียนรู 
 

4) ออกแบบกิจกรรม/ 
เขียนแผนการเรียนรูและ
การประเมินผล 

 

3) กําหนดโครงสรางรายวิชา 

 

 

2) กําหนด
จุดประสงคการ
เรียนรู 
 

1) ประชุมกอนสอนใหความรู 

2) ปฏิบัติการสอน
และสังเกตการ
สอน 

2.3 ประชุมหลังสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.4 บันทึกผล
การสังเกตสอน 

 

หลักสูตร 

 

การสอน 

3. การสะทอนความคิด และประเมินผลการจัดการเรียนรู (Reflecting  andEvaluating) 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปผล Reflecting and evaluating 

ครูผูสอน และครผููนิเทศ 

ผูบริหารและคณะคร ู

วิเคราะหบริบทและสภาพ
ปญหาการจัดการเรียนรู

ของโรงเรียน 

สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

กําหนดวัตถุประสงค 
และวิธีการการนิเทศ

 

สรางเครื่องมือ
การนิเทศ 

กําหนดปฏิทิน 
การนิเทศ 

สรุปปญหาและ
ความตองการ 

กําหนดเปาหมาย 

เง่ือนไขความสําเร็จ 

 

2)  ปรับปรุงและพัฒนา 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

กําหนดบทบาท 

4.  การประเมินผลสรุป 
1) ความรูความเขาใจการจัดการเรียนรู   2) ทักษะในการทํางานแบบรวมมือ   
3)   ทักษะในการจัดการเรียนรู              4) ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศภายใน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญในการตรวจรางรูปแบบฯ โดยผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา รางรูปแบบท่ีผูวิจัยยกรางข้ึนมีองคประกอบเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท้ัง 3 แนวคิด ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากวาผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับแนวคิด หลักการของรูปแบบการ
นิเทศภายในไดองคประกอบของรูปแบบ 4 องคประกอบ ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) 
กระบวนการนิเทศภายใน และ 4) การประเมินผลสรุป สอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ทิมนาค (2553) ท่ี
ไดทําการพัฒนารูปแบบนิเทศการสอนตามแนวกลิ๊กแมนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู  ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินรูปแบบการนิเทศการสอนสามารถนําไปใชในโรงเรียนได โดยรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิด
การศึกษาชั้นเรียนผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบและปรับปรุงแลว ครอบคลุมภารกิจการจัดการเรียนรูของครูผูสอนมี
คูมือการดําเนินการท่ีชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการนิเทศภายใน 
กอใหเกิดความรวมมือกันในการจัดการเรียนรู สอดคลองกับสมศักดิ์ เศวตสุพร (2549) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา   ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ พบวา การนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมอยูในระดับดีมาก จากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบฯ ตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 คน ประเมินและตรวจสอบรูปแบบ ผลการวิจัย
พบวารูปแบบฯ มีความถูกตอง มีความเหมาะสม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยอยูระดับ
มาก และรูปแบบฯ มีความสอดคลองกับวิชิรา เครือคําอาย (2552) ท่ีไดทําการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดของนักเรียน
ประถมศึกษา ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 5 ทาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ซ่ึงรูปแบบการนิเทศภายในตาม
แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน เปนรูปแบบท่ีสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป มุงเนนท่ีการ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูภายในชั้นเรียน สอดคลองกับ Stigler and Herbert (1999 อางถึง
ในชาริณี  ตรีวรัญู, 2550) ท่ีไดนําแนวคิดการศึกษาผานบทเรียนมาใชในชั้นเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดเสนอหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดนี้วาเปนรูปแบบท่ีเปนการรวมมือรวมพลัง ครูท่ีเชารวมกระบวนการศึกษา
ผานบทเรียนรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาความรูเก่ียวกับการสอนเชนเดียวกันกับการพัฒนาวิชาชีพ
ดวยตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการสรางรูปแบบการนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชั้นเรียนท่ีสรางและพัฒนาข้ึน โดยใช
แนวคิดการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ สามารถนําไปใชใดจริงควรนําไปทดลองใชในสถานศึกษาเอกชนทุกระดับ 
รวมถึงรูปแบบการนิเทศภายในครั้งนี้เปนการพัฒนาเฉพาะกระบวนการนิเทศภายในท่ีมุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของครูและผุเรียนเทานั้น จึงควรสรางรูปแบบท่ีพัฒนาในทุกดานของโรงเรียนเพ่ือจะไดเปนรูปแบบท่ี
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบท่ีมีความสมบูรณ 
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	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	- ขั้นการบริการ
	- การขนส่งวัตถุดิบและวัสดุใช้สอย และการเดินทาง
	- ขั้นการใช้งานอุปกรณ์หรือวัสดุใช้สอย ในกิจกรรมบริการ
	- ขั้นการกำจัดซากวัสดุใช้สอยและของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน
	3. ข้อมูลและคุณภาพข้อมูล
	4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการบริการ
	5. การแสดงผล
	(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2555)
	ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อ ได้มีผู้ทำการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซึ่งงานวิจัยของณัฐพลได้ใช้หลักการการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับร้าน...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	วิธีดำเนินงานวิจัย มี 3 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการขนส่ง 3) ขั้นตอนการบริการ 4) ขั้นตอนการกำจัดของเสียหลังการให้บริการ
	ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน คือการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การบริการ
	ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลดำเนินงาน คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ และสรุปผลการวิจัย
	/
	ตัวอย่าง การคำนวณของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ เช่น ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้กระดาษตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและกระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม

	05 P-T02.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (42-52)
	06 P-T03.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (53-63)
	07 P-T09.วสุธาน ตันบุญเฮง (64-71)
	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
	1. ศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
	2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์
	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
	/
	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
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