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ชื่อผู้วิจัย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

บทคัดย่อ 
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ในโรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน
ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,082 ห้องเรียน มีขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 3 ขั้นตอน คือ การสร้าง
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ การใช้คู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพและการศึกษาผลการใช้มาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ การสร้างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านกายภาพ 
มาตรฐานด้านคุณภาพครู และมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน รวม 7 ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการสร้างมาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการนำไปใช้พัฒนา
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในภาคเรียนที่1-2 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนที่ขอเข้ารับการประเมินมีจำนวน 1,012 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
93.53 ของห้องเรียนทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินที่กำหนดในคู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
จากการประเมินห้องเรียนเพื ่อเปรียบเทียบผลก่อน/หลังการใช้คู ่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ พบว่า  
ห้องเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไปมีจำนวน 1,012 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนที่ขอรับ
การประเมินทั้งหมด ผลการประเมินโรงเรียนที่ได้รางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดี มีจำนวน 28 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 23.14 ระดับดีมาก มีจำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.13 และมีระดับดีเยี่ยม 54 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 44.63 สรุปมีโรงเรียนคุณภาพระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.90 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งหมด 
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บทนำ 
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

และสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2524 อ้างถึง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(2560: ออนไลน์) ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน 
ล้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนา
ให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โดยพระราชทานแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อ้างถึง 
กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : ออนไลน์) มีใจความโดยสรุปคือการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3. มีงานทำ 
มีอาชีพสุจริต และ 4. เป็นพลเมืองดี ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องสร้างพ้ืนฐานชีวิตให้กับผู้เรียน ทั้งด้านทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และการดำรงตน
เป็นพลเมืองดีของประเทศ 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมีการระดมทรัพยากรและส่งเสริมให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 
ดังนี้ “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ” อ้างถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2560 : 14) และกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (2553: 9) มาตรา 31 และมาตรา 48 กำหนด
มาตรฐานการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
และจัดทำรายงานประจำปี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อ้างถึง ราชกิจจานุเบกษา 
(2561: ออนไลน์) โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ดูแลและติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาในโรงเรียน ในสังกัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนตามวิสัยทัศน์ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” 
ประกอบด้วยนโยบาย 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะสำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขและก้าวสู่สากลได้อย่างมีคุณภาพ 2) พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งใน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเลิศ มีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีและผลการประเมินการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายห้องเรยีน
คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ้างถึง gotoknow.org (2561: ออนไลน์) ซึ่งเป็นแนวทาง
สำหรับครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทาง 5 ประการ คือ 1) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน
คุณภาพ 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research: 
CAR) 4) การใช้ ICT เพ่ือการสอนและสนับสนุนการสอน และ 5) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 

จากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และวิสัยทัศน์ “นครแห่งคุณภาพ
การศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในช่วงปีการศึกษา 2557 – 2560 
พบว่า ยังมีปัญหาด้านผู้เรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาจากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 อ้างถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2561: 39) 
พบว่า ผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2559 ทุกด้าน และไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดให้ 
ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2561: 40)  พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 ลดลง และไม่พัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดให้  
ผลการทดสอบเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2561: 40) พบว่า ปีการศึกษา 2559 – 2560 
ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระลดลง ไม่พัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดให้ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เช่นกัน 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านการอ่านการเขียนนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 – 2560 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 
อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2561: 44) พบว่า ผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านการเขียนคำและด้านการเขียนเรื่อง นักเรียนผ่านเกณฑ์
ไม่ครบร้อยละ 100 มีนักเรียนบางส่วนอยู่ในระดับปรับปรุง และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความสามารถ
ในการรู ้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางของ PISA (Programme for International Student 
Assessment) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (เฉพาะเด็กปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
อ้างถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2561: 44) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3 ผ่านเกณฑ์ไม่ครบร้อยละ 100 โดยมีนักเรียนบางส่วนอยู่ในระดับปรับปรุง 
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จากปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ผู้รายงานจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และนำมากำหนดร่างกรอบ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
คุณภาพครูผู้สอนและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้รายงานใช้แนวทางบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 
เราอยู่จุดไหน (การสร้างความตระหนัก) ขั้นที่ 2 รู้เขารู้เรา (การรับรู้และเข้าใจเป้าหมาย) ขั้นที่ 3 ลับคมครู 
(ส่งเสริมความรู้ความสามารถ) ขั้นที่ 4 สู่ฝันนวัตกรรมครู (สร้างนวัตกรรมการพัฒนาห้องเรียน) ขั้นที่ 5 ติดตาม
ปรับปรุง (การนิเทศติดตาม) และข้ันที่ 6 ยกย่องเชิดชู (สร้างขวัญกำลังใจ) 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื ่อสร้างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
2. เพื่อศึกษาผลการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

กรอบแนวคิดมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

- พระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
- กรอบการพัฒนาครูตามแนวทางการให้มี
และหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
- นโยบายห้องเรียนคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1

ด้านกายภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   และความสะอาดของห้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน 
   ของครู 

ด้านคุณภาพคร ู
ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีข้ันตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
1. การพัฒนากรอบมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการ ดังนี้ 
    1.1 การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์งานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

พระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบการพัฒนาครูตามแนวทาง  
การให้มีและหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู นโยบายห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมก าร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดร่างกรอบมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 

    1.2 การตรวจสอบร่างกรอบมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ผู้รายงานแต่งตั้งคณะทำงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน และครู จำนวน 10 คน 
รวมจำนวน 20 คน นำร่างกรอบมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

    1.3 นำร่างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพเสนอผู้เชี ่ยวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
ให้ความเห็นในประเด็น ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม โดยผู้รายงานกำหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือรางวัลระดับชาติในด้านการบริหาร
สถานศึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน เป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 1 คน เป็นศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน และเป็น
ครูสายผู้สอนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 คน 

    1.4 นำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงร่างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
2. จัดทำคู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ แล้วส่งให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 121 โรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 การใช้คู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
2.1 โรงเรียน จำนวนทั้ง 121 โรงเรียน ประเมินตนเองตามแบบที่สำนักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนด 
2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดให้ครูพัฒนาห้องเรียน

ให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ตามแนวทางบันได 6 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 เราอยู่จุดไหน : เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญจำเป็นในการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ ดำเนินการดังนี้ 

1. สร้างความตระหนัก และรับรู ้ร ่วมกันผ่านโครงการ ผู ้อำนวยการพบเพื ่อนครูมุ ่งสู่
คุณภาพการศึกษา เป็นการประกาศนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 และ 20 พฤษภาคม 2561 

2. โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้ จุดที่ตนเองอยู่ จุดเด่น
และจุดบกพร่อง และวางแผนการพัฒนา 

ขั้นที่ 2 รู้เขา รู้เรา : เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ
ให้กับผู้บริหารและครูทุกคน ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดส่งคู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพให้โรงเรียน จำนวน 121 โรงเรียน
2. ผู้บริหาร และครูศึกษาคู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการ

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ขั้นที่ 3 ลับคมครู : เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัด การเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2018 ฯ 

ขั้นที่ 4 สู่ฝันนวัตกรรมครู : เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

2. มีการส่งเสริมกิจกรรม PLC ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
           2.1 LINE กลุ่มผู้บริหาร 
           2.2 LINE กลุ่มโรงเรียน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และของโรงเรียนต่าง ๆ 

ขั ้นที ่ 5 ติดตาม ปรับปรุง : เพื ่อนิเทศ ติดตามการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ดำเนินการดังนี้ 

1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา  โดยผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะกรรมการการติดตาม  เพื่อตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) 

2. การนิเทศ ติดตาม โดยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
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3. การนิเทศภายในโรงเร ียน โดยให้โรงเร ียนจ ัดโครงการนิเทศภายในตามบริบท
อย่างต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 6 ยกย่องเชิดชู : เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้โรงเรียน ผู้บริหาร และครูที่พัฒนาห้องเรยีน
คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยยกย่องเชิดชู
เกียรติ ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ยกย่องเชิดชู
โรงเรียนที ่มีห้องเรียนคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในวาระ การประชุม
ประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม LINE และ Facebook ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบเกียรติบัตร /โล่รางวัล
ให้โรงเรียนและครูที่มีผลการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

3. โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ร่วมถอดบทเรียนแนวทาง
สู่ความสำเร็จของห้องเรียนคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ดำเนินการดังนี้ 
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนเสนอรายชื่อครูที่มีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดี ระดับดีมาก และระดับ

ดีเยี่ยม ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4. ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่และมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล

ห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที ่ ให้กับครูและโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

5. สรุปผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้
5.1 จำนวนห้องเรียนคุณภาพในแต่ละระดับคุณภาพ
5.2 ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.3 ร้อยละของโรงเรียนที่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5.4 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของห้องเรียนคุณภาพ
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

การดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบนโยบายและแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแจ้งให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวขอ้งรับทราบ

 ระดับโรงเรียน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหอ้งเรียน
คุณภาพระดับโรงเรียน จำนวน 3 – 5 คน

2.ประเมินคณุภาพห้องเรียนทุกหอ้งเรียน ครั้งท่ี
1

3. โรงเรียนเสนอรายชื่อครูผูส้อนที่มีผลการ
ประเมินห้องเรียนคณุภาพ ระดับดี ขึ้นไปให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 3.1 แบบสรุปผลการประเมินห้องเรียน
คุณภาพระดับโรงเรียนจำนวน 1 ชุด 

 3.2 แบบบันทึกผลการประเมินหอ้งเรียน
คุณภาพของผูร้ับการประเมินรายคน  

4.รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นท่ีครั้งท่ี 1

5.ประเมินคณุภาพห้องเรียนทุกหอ้งเรียน ครั้งท่ี 2

6.รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี
2 เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี ขึ้น
ไป  ในการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่ครั้งที่ 1

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. พิจารณารายงานผลการประเมนิห้องเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคณุภาพระดับเขต
พื้นที่ คณะละ 3 คน ประกอบด้วย

1.1 ผู้อำนวยการโรงเรยีน จำนวน 1 คน เป็นประธาน  
1.2 ผู้อำนวยการโรงเรยีน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 
1.3   ครูผู้สอน               จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

2.ประเมินห้องเรียนคณุภาพระดับเขตพื้นท่ีครั้งท่ี 1

3.รายงานผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขต
พื้นที่ครั้งที่ 1 

4.ประเมินห้องเรียนคณุภาพระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 2
เฉพาะผู้ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไปในการ
ประเมินครั้งท่ี 1

5.ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขต

6.มอบเกียรตบิัตร/โล่รางวัลห้องเรยีนคุณภาพระดับเขต

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง
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สรุปผลการวิจัย 
ผู้รายงานได้จัดทำรายงานเรื่อง รายงานผลการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จากการดำเนินงานสรุป 
ไดด้ังต่อไปนี้ 

1. การสร้างมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 มาตรฐานด้านกายภาพ ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 3 บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู 

1.2 มาตรฐานด้านคุณภาพครู ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.3 มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

2. การศึกษาผลการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 

 2.1 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 121 โรงเรียน 
มีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 1,082 ห้องเรียน มีห้องเรียนที่ขอเข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 
1,012 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.53 ของห้องเรียนทั้งหมด 

2.2 ห้องเรียนคุณภาพระดับดีข้ึนไป 
 ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพโดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 มีห้องเรียนคุณภาพระดับดีขึ้นไป จำนวน 1,012 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียน 
ที่ขอรับการประเมิน และคิดเป็นร้อยละ 93.53 ของห้องเรียนทั้งหมดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2.3 รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 

121 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ระดับดี จำนวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ระดับดีมาก 
จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.13 และระดับดีเยี่ยม จำนวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.63 ดังนั้น 
มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดี ดีมาก และ ดีเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
71.90 ของโรงเรียนทั้งหมด 
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สรุป การดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย           ของ
โครงการที่กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพและทุกโรงเรียนมีห้องเรียน
คุณภาพระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 60 
ข้อเสนอแนะ 

ในการดำเนินการโครงการห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผู้รายงานได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีศักยภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 
 1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างจริงจัง มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินห้องเรยีน
คุณภาพตามสภาพจริง ภายใต้การกำกับ ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรถอดบทเรียนวิเคราะห์

ทบทวนวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกับสถานศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือและปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

 2.2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรพัฒนามาตรฐาน
ห้องเรียนคุณภาพให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น คือ ให้มีการประเมินตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) 

 2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัด
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งข้ึน 
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ชื่อเรื่อง การเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากร 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ชื่อผู้วิจัย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

บทคัดย่อ 

รายงานผลการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน       
ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ    
การเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และเพ่ือเสนอ  
แนวทางการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่        
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รวมทั้งสิ้น 59 คน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
จำนวน 10 คน บุคลากร 38ค (2) จำนวน 38 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน 
เครื่องมือที่ ใช้ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมี ส่วนร่วม ระยะที่  1 
ก่อนดำเนินการเสริมพลังอำนาจ 2. แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมพลังอำนาจ ระยะที่ 2 
หลังดำเนินการเสริมพลังอำนาจ 3. แบบสอบถามสภาพการเสริมพลังอำนาจ ระยะที่ 2 หลังดำเนินการเสริม
พลังอำนาจ 4. แบบสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน มีผลการศึกษา ดังนี้ 1) ก่อนการเสริมพลังอำนาจ พบว่า 1.1) ผลการ
วิเคราะห์สภาวะไร้อำนาจก่อนการเสริมพลังอำนาจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      
ด้านปัจจัยองค์กร และด้านการให้รางวัล อยู่ในระดับปานกลาง 1.2) ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1.3) ด้านการดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ความสามารถแห่งตน ยังมีบางประเด็นที่อยู่ในระดับ    
ปานกลาง ได้แก่ แรงจูงใจในการทำงาน และการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการทำงานสูงขึ้น 
2) หลังการเสริมพลังอำนาจ พบว่า 2.1) ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร พัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 6.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นลำดับที่ 1 คือด้านการร่วมประเมินและปรับปรุงงาน
ร้อยละ 8.00 รองลงมาคือด้านการร่วมคิดวางแผน ร้อยละ 7.40 รองลงมาคือด้านการร่วมรับผิดชอบ ร้อยละ 7.20
และด้านการร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน ร้อยละ 4.20 ตามลำดับ 2.2) ผลของการได้รับการเสริม
พลังอำนาจ และการนำไปสู่พฤติกรรมที่มีประสิทธิผล มีผลอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลจากการสนทนากลุ่ม
มีแนวทางการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1. ควรมีการวิเคราะห์สภาวะ
ไร้อำนาจในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล 2. การวิเคราะห์เงื่อนไขนำไปสู่

ภาวะไร้อำนาจ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และควรนำวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA) มาเสริม
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ในกระบวนการเสริมพลังอำนาจจะทำให้มีกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
จัดการในการขจัดสภาวะไร้อำนาจควรมีความหลากหลาย 4. การใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลการดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ความสามารถแห่งตนนั้นอาจไม่ตรงจุด จึงควรต้องใช้เครื่องมือที่มีหลากหลายเพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามสภาพจริง 5. ผู้บังคับบัญชาควรสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการเสริมพลังอำนาจ
และควรนำพาไปให้ถึงพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กรที่ได้ร่วมกำหนดเอาไว้  
6. ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากรรายบุคคลทั้งในด้านคุณลักษณะ และบุคลิกภาพเพ่ือนำไปสู่การเสริม
พลังอำนาจในตัวบุคคลทั้งภายนอก ภายใน และความรู้สึกนึกคิดเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน  7. ควรเสริมพลัง
อำนาจตามความต้องการของบุคลากรแต่ละคน 8. ควรให้พลังอำนาจในแต่ละกลุ่มงาน และสนับสนุนการเสริม
พลังอำนาจในการทำงานให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มจนเป็นวัฒนธรรม 9. กิจกรรมที่ใช้สร้างการมีส่วนร่วมต้องเป็น
กิจกรรมที่ไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  10. ควรใช้การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน
คือ ร่วมคิดวางแผน ร่วมรับผิดชอบงาน ร่วมประเมินและปรับปรุงงาน และร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน
ในการเสริมพลังอำนาจ เพราะมีจุดเด่นที่ทำให้ เห็นศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ งานของบุคลากร
11. คุณสมบัติที่บุคลากรต้องมีในการสร้างการมีส่วนร่วม คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิ รู้บทบาท
หน้าที่ และรักองค์กร จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 12. ควรพัฒนาบุคลากรในการสร้างการชื่นชม
อย่างง่าย เพ่ือให้เกิดเป็นวิถีชีวิตในการเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน 13. ควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ

คำสำคัญ : การเสริมพลังอำนาจ 

บทนำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความมุ่งหมายที่พัฒนาคน 

และพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและโลก และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนโดยพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน และจากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ออนไลน์ ( ITA) 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 (สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 – 2561) พบว่าคะแนนเฉลี่ย   
มีความผันผวนและลำดับที่ของผลการประเมินยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับรายงานการจัดการศึกษาประจำปี
งบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ด้านผลการดำเนินงานตาม 
“นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา” ในตัวชี้วัด ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 
(KRS) ที่กำหนดค่าเป้าหมายกำหนดไว้ในลำดับที่  1–10 ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
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นครปฐม เขต 1 มีผลการประเมินในลำดับที่  43 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้
การดำเนินงานตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้อง   
มีการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร มีความรับผิดชอบร่วมกันให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

จากความสำคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 จึงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายโดยให้ความสำคัญต่อศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ซึ่งวิธีหนึ่ง   
ที่สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานคือ การมีส่วนร่วมในการทำงาน เป็นการให้บุคลากร      
มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรในการทำงาน เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินการ
ทำงาน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการทำงานขององค์การให้เหมาะสม มีการ    
ทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันคิดตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
และใช้ความเพียรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์   
บนพ้ืนฐานคุณธรรมความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในการทำงานทำให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิสัยทัศน์ ไว้วางใจกันและกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสในการทำงาน มีโอกาสเลือกงาน 
ที่จะทำ ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และได้ปรับปรุงพัฒนางาน การมีส่วนร่วมในการทำงานก่อให้เกิด
การเรียนรู้ ใช้เหตุผลการพ่ึงตนเองและยอมรับในพลังอำนาจของบุคคลอ่ืน และสามารถใช้การมีส่วนร่วมตกลง
ร่วมกันแทนการบังคับให้ทำงานตามคำสั่งเพียงอย่างเดียว ทำให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำงาน 
มีการตัดสินใจเป็นกระบวนการสำคัญของการสร้างเสริมอำนาจ ในการทำงาน สอดคล้องกับงานวิจัย          
ของสันติชัย เอ้ือจงประสิทธิ์ (2551) ที่กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นปัจจัยที่สนับสนุน เปิดโอกาส         
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
ทำให้สามารถพัฒนางาน แก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรม
ของส่วนรวมในองค์กร ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารใช้วิธีการเสริมพลังอำนาจที่ เหมาะสม เน้นการเสริมแรงมากกว่าการสั่ งการ 
งานย่อมประสบความสำเร็จ ดังที่ Conger & Kanungo (1988) ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน 
(Empowerment) ในบริบทของโครงสร้างด้านแรงจูงใจ ว่าเป็นกระบวนการในการเพ่ิมความรู้สึก รับรู้ถึง
ความสามารถของตนเองของสมาชิกในองค์กร หรือทำให้คนรู้สึกว่าไร้อำนาจ (Powerlessness) ไม่มีความ
กดดัน และวิธีในการกำจัดเงื่อนไขเหล่านั้น โดยใช้ระเบียบปฏิบัติและเทคนิควิธีทางองค์กรทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่ เป็นทางการ เพ่ือสร้างให้ เกิดการรับรู้ความสามารถของต นเอง และปฏิบัติหน้ าที่ ได้อย่าง
เต็มความสามารถจนประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ Terry (1999 :4) ที่กล่าวว่า การเสริมพลัง
อำนาจเป็นคุณประโยชน์มาซึ่งความเพียร ในการทำงาน การสร้างสรรค์คุณภาพของงานหรืออรรถประโยชน์
ของการทำงานในด้านความพึงพอใจ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน 

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้นำการเสริม
พลังอำนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพ่ือให้บุคลากร
และองค์กรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีศักยภาพในการทำงาน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

วิธีดำเนินการวิจัย 
มีการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การศึกษาสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 1.1 สอบถามสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้แบบสอบถามการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในสำนักงานเขต      
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ก่อนดำเนินการเสริมพลังอำนาจ มีลักษณะแบบสอบถาม             
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert)  

 1.2 วิเคราะห์สภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม และกำหนดกิจกรรมในการสร้างการ
มีส่วนร่วม 

2. ดำเนินการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้แก่
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการดังนี้ 

 2.1 จัดทำโครงการเสริมพลังอำนาจการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1   

 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  
 2.3 ดำเนินกิจกรรมเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 2.3.1 ร่วมกันวิเคราะห์เงื่อนไขนำไปสู่สภาวะไร้อำนาจ 
 2.3.2 จัดประชุมปฏิบัติการ ผอ.เขตพบเพื่อนร่วมงาน  
 2.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงบันดาลใจสู่การปฏิบัติงาน   
 2.3.4 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร   
 2.3.5 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน   
 2.3.6 เชิดชูบุคลากรดีเด่นในแต่ละกลุ่มงาน  
 2.3.7 จัดกิจกรรมสะท้อนคิดการทำงานในแต่ละกลุ่มงาน และทีมงาน  
3. สอบถามระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมพลังอำนาจและสอบถามสภาพการเสริมพลัง

อำนาจ หลังดำเนินการเสริมพลังอำนาจ โดยใช้แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมพลังอำนาจ
ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และแบบสอบถามสภาพการเสริม
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พลังอำนาจ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระยะที่ 2 หลังดำเนินการเสริมพลัง
อำนาจ มีลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert)  

4. การเสนอแนวทางการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม
4.1 จัดการสนทนากลุ่ม (focus group) จำนวน 2 ครั้ง เพ่ือเสนอแนวทางในการเสริมพลัง

อำนาจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพทำงานของบุคลากร 
 4.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (focus group) มาสรุปเป็นแนวทางในการเสริมพลัง

อำนาจแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 
 

จากกรอบแนวคิดที่แสดงถึงหลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมพลังอำนาจ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วยแนวคิดหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจของคองเกอร์ และคานุงโก (Conger & 
Kanungo) มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

แนวคิดและทฤษฎ ี

•การเสริมพลัง
อำนาจ

•การมีส่วนร่วม

•ศักยภาพในการ
ทำงาน

ขั้นตอน 

การเสริมพลังอำนาจ 

1. วิเคราะห์เง่ือนไขนำไปสู่

สภาวะไร้อำนาจ

2. การใช้กลยุทธ์และเทคนิค

การจัดการ

3. การดูแลให้

ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้

ความสามารถแห่งตน

4. ผลของการได้รับการเสริม

พลังอำนาจ

5. การนำไปสู่พฤติกรรมที่มี

ประสิทธิผล

การศึกษาสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

ดำเนินการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม 

1. ร่วมคิดวางแผน

2. ร่วมรับผดิชอบงาน

3. ร่วมประเมินและปรับปรุงงาน

4. ร่วมสร้างกำลังใจและช่ืนชมผลงาน

ศักยภาพในการทำงาน 

ของบุคลากร 

แนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมในการทำงาน 
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เงื่อนไขนำไปสู่ภาวะไร้อำนาจ หมายถึง การวิเคราะห์สภาวะในการทำงาน
ของบุคลากร 

ขั้นที่ 2 การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการทำให้บุคลากรมีอำนาจ
ในการปฏิบัติงาน โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน รับผิดชอบงาน ประเมินและปรับปรุงงาน 
สร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน  

ขั้นที่ 3 การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ความสามารถแห่งตน หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน การสอบถามปัญหาและอุปสรรคการทำงาน    
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขและให้การสนับสนุน การลดความกลัว ความวิตกกังวลและความเครียดในการทำงาน 

ขั้นที่ 4 ผลของการได้รับการเสริมพลังอำนาจ หมายถึง การที่บุคลากรมีความรู้และทักษะ    
ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ  

ขั้นที่  5 การนำไปสู่พฤติกรรมที่มีประสิทธิผล หมายถึง การที่บุคลากรมีพฤติกรรม 
(attributes) ที่ก่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานและบริการที่ดี 

การเสริมสร้างพลังอำนาจนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 1. ร่วมคิดวางแผน 2. ร่วมรับผิดชอบงาน 
3. ร่วมประเมินและปรับปรุงงาน 4. ร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน อันจะนำมาซึ่งศักยภาพในการทำงาน
ของบุคลากร

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพการเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วม ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีผลดังนี้  
เชิงปริมาณ 
1. ก่อนการเสริมพลังอำนาจ พบว่า
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะไร้อำนาจก่อนการเสริมพลังอำนาจของบุคลากรในสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัย
องค์กร และด้านการให้รางวัล อยู่ในระดับปานกลาง  

 1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง  

 1.3 ด้านการดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ความสามารถแห่งตน ยังมีบางประเด็นที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ แรงจูงใจในการทำงาน และการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการทำงานสูงขึ้น 

2. หลังการเสริมพลังอำนาจ พบว่า
2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 พัฒนาสูงขึ้นร้อยละ 6.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการพัฒนาสูงขึ้นเป็นลำดับ
ที่ 1 คือด้านการร่วมประเมินและปรับปรุงงาน ร้อยละ 8.00 รองลงมาคือด้านการร่วมคิดวางแผน ร้อยละ 7.40 
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รองลงมาคือด้านการร่วมรับผิดชอบ ร้อยละ 7.20 และด้านการร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน ร้อยละ 
4.20 ตามลำดับ   

 2.2 ผลของการได้รับการเสริมพลังอำนาจ และการนำไปสู่พฤติกรรมที่มีประสิทธิผล 
มีผลอยู่ในระดับมาก  

เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีรูปแบบการเสริมพลังอำนาจ

แบบมีส่วนร่วม 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีแนวทางการเสริมพลังอำนาจ

แบบมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

 2.1 ควรมีการวิเคราะห์สภาวะไร้อำนาจในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับกลุ่มงาน 
ระดับบุคคล เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าในการ
เสริมพลังอำนาจให้แก่บุคลากร   

 2.2 การวิเคราะห์เงื่อนไขนำไปสู่ภาวะไร้อำนาจ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาวะ
ไร้อำนาจของบุคลากรอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เพ่ือให้สามารถเสริมพลังอำนาจให้แก่บุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง 

ไม่ปล่อยไว้จนเป็นปัญหาสะสม ควรนำวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA)มาเสริมในกระบวนการเสริมพลัง
อำนาจจะทำให้มีกระบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2.3 การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการในการขจัดสภาวะไร้อำนาจ ควรมีความ
หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะไร้อำนาจที่เกิดขึ้น หรือขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มหรือทีม 
เช่น กลุ่มงานที่มีคนน้อย อาจต้องใช้การมีส่วนร่วมในการทำงาน กลุ่มที่มีเจ้าหน้าที่ใหม่จำนวนมาก อาจต้องใช้
กลยุทธ์การสอนงาน กลุ่มที่มีภาระงานมาก อาจต้องใช้การวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นต้น 
เพราะการใช้กลยุทธ์เดียวในการเสริมพลังอำนาจอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด 

 2.4 การใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ความสามารถแห่ง
ตนนั้นอาจไม่ตรงจุด เนื่องจากจำกัดด้วยกรอบแนวคิดในการกำหนดประเด็นคำถาม ผู้บังคับบัญชาจึงควรต้อง
ใช้เครื่องมือที่มีหลากหลาย เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ พูดคุย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริง 

 2.5 ผู้บังคับบัญชาควรสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการเสริมพลังอำนาจ
และควรนำพาไปให้ถึงพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขององค์กรที่ได้กำหนดไว้  

 2.6 ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากรรายบุคคลทั้งในด้านคุณลักษณะ และบุคลิกภาพ
เพ่ือนำไปสู่การเสริมพลังอำนาจในตัวบุคคลทั้งภายนอก ภายใน และความรู้สึกนึกคิดเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน 
การเสริมพลังอำนาจจึงควรต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล   

 2.7 ควรเสริมพลังอำนาจตามความต้องการของบุคลากรแต่ละคน โดยให้บุคลากร            
ได้วิเคราะห์ตนเองตนเอง เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อนหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาผ่านการทำ ID Plan และผู้บังคับบัญชา   
ควรสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการพัฒนาตนเอง  
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 2.8 ควรให้พลังอำนาจในแต่ละกลุ่มงาน ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม มีอำนาจการบริหารงานภายในกลุ่ม 
ทั้งนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอำนาจในการทำงานส่วนตน ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในงาน    
ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการเสริมพลังอำนาจในการทำงานให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มจนเป็นวัฒนธรรม 

 2.9 กิจกรรมที่ใช้สร้างการมีส่วนร่วม ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป เพ่ือให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

 2.10 ควรใช้การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่วมคิดวางแผน ร่วมรับผิดชอบงานร่วมประเมิน
และปรับปรุงงาน และร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน ในการในการเสริมพลังอำนาจ เพราะมีจุดเด่นที่ทำให้
เห็นศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์งานของบุคลากร มีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมหิ้วปิ่นโต  
เข้าวัดพัฒนาคุณธรรม การทำบุญวันเกิดร่วมกัน มีการนำเสนอความต้องการในการพัฒนาด้านการสร้างแรง
บันดาลใจในการทำงาน ทั้งในด้านหัวข้อการพัฒนา บรรยากาศ กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา ลักษณะของวิทยากร
ทีต่้องการ เป็นต้น  

 2.11 คุณสมบัติที่บุคลากรต้องมีในการสร้างการมีส่วนร่วม คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
เคารพสิทธิ รู้บทบาทหน้าที่ และรักองค์กร จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

 2.12 ควรพัฒนาบุคลากรในการสร้างการชื่นชมอย่างง่าย เพ่ือให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่ช่วยส่งเสริม
กำลังใจซึ่งกันและกัน 

 2.13 ควรสร้างบรรยากาศที ่ดีในการทำงาน ทั ้งด้านกายภาพและจิตภาพ เช่น มีสิ ่ง
อำนวยความสะดวกในการทำงานครบถ้วน ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส
ต่อกัน และมีท่าทีที่เป็นมิตร 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
1.1 การเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมที่จะประสบผลสำเร็จนั้น สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก

และเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการนำองค์กรสู่สภาวะมีพลังอำนาจ คือการที่ทุกคนได้มีโอกาสวิเคราะห์ตนเอง 
วิเคราะห์กลุ่มงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนหรือกลุ่มงานอ่ืนได้สะท้อนคุณภาพงานของกันและกัน 
เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรอยู่ในสภาวะไร้อำนาจ    

 1.2 ปัจจัยพ้ืนฐานการเสริมพลังอำนาจของบุคลากรในองค์กร ได้แก่ การที่ผู้บังคับบัญชา
บริหารงานโดยคำนึงถึงความสำคัญของการทำให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ถึงความสามารถของตนอย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า        
และมีความสามารถ ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารคนให้ตรงกับงาน เพ่ือให้บุคลากรใช้ศักยภาพ
ความสามารถแห่งตนในการทำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

 1.3 การใช้กลยุทธ์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรในองค์กร
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และทำให้ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ิมมากขึ้น หากทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้าของ

19



องค์กรร่วมกันได้จะยิ่งทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผล ซึ่งหมายถึง การบริหารต้องใช้กลยุทธ์  
แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลกรมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมประเมินและปรับปรุงงาน ร่วมสร้างกำลังใจและชื่นชมผลงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างมาก      
ที่จะหล่อหลอมให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เกิดการแข่งขันเพ่ือพัฒนาศักยภาพตน ศักยภาพ   
งานเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

2. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
2.1 การเสริมพลังอำนาจเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญและนำไปใช้พัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขจัดสภาวะไร้อำนาจที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
 2.2 การเสริมพลังอำนาจที่เข้มแข็งนอกจากต้องใช้หลักของการมีส่วนร่วมแล้วควรนำ      

หลักธรรมาภิบาลและหลักประชาธิปไตยมาใช้ควบคู่กันด้วย  
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน     
โรงเรียนท่าศาลา 

ชื่อผู้วิจัย ดร.บุญธิดา  เทวาพิทักษ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลา 

บทคัดย่อ 
การวิจัย การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน

ท่าศาลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
2) น าเสนอการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา 3) ศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา และ 4) ประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ครูผู้สอน
โรงเรียนท่าศาลา จ านวน 15 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับสอบถามความคิดเห็น 5 คน และการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 9 คน และ3) ผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามความคิดเห็น  2) แบบบันทึกการวิจัยในชั้นเรียน และ 3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน จากการสังเคราะห์ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้อง พบว่า ประกอบด้วย 1) ด้าน
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2) ด้านการร่วมมือ รวมพลัง (Collaboration) 3) ด้านร่วมเป็นผู้น า 
(Shared Leadership) 4) ด้านการเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 5) ด้านการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ (Reflective Dialogue) 6) ด้านการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and 
Development) 7) ด้านชุมชนกัลยาณมิตร (Caring  Community) 8) ด้านโครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน (Supportive Structure) และ 9) ด้านการเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert Advice 
and Study Visit)  และผลจากการสังเคราะห์การสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า มีความ
คิดเห็นตรงกัน ประกอบด้วย1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2) ด้านการร่วมมือ รวมพลัง 
(Collaboration) 3) ด้านการเปิดรับการชี้แนะ การปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) 
และ 4) ด้านการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and Development) 5) ด้าน
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive Structure) และ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสอบถามความ
คิดเห็น ครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา เห็นด้วยตรงกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม (Shared 

21



Vision) จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 2) ด้านโครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive 
Structure) จ านวน 14 คน คิดเป็น  ร้อยละ 93.3 3) ด้านการร่วมมือ รวมพลัง (Collaboration) 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 4) ด้านการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Learning and Development) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 5) ด้านการเปิดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 เฉลี่ย
โดยรวม เห็นด้วยตรงกัน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 

2. น าเสนอการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา พบว่า ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ในการประชุมสนทนากลุ่ม เห็นด้วย
ว่าการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
และคู่มือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 จากการสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎี ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ การสังเคราะห์ การสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้ข้อสรุป การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 5 ด้าน 
เรียกว่า “SCEPS” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2) การร่วมมือ รวม
พลัง (Collaboration) 3) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert  Advice and Study Visit) 
4) การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and Development 5) โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน (Supportive Structure)

3. ผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา พบว่า การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยใน       
ชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา จ าแนกรายด้าน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน อยู่ในระดับมาก วิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก และล าดับต่ าสุด ได้แก่ การร่วมมือ 
รวมพลัง การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ผลการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน 
ท่าศาลา จ าแนก รายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ 
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ส่งเสริมเจตคติต่อการ
วิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก และล าดับต่ าสุด ได้แก่ ส่งเสริมทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา พบว่า ผลการประเมิน จ าแนกรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับต่ าสุด ได้แก่ ความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก  
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การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน 
ท่าศาลา เกิดผลดีต่อนักเรียน โดยนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
และด้านครูผู้สอน เกิดการเปลี่ยนแปลง วิธีคิด วิธีท างาน และวิธีการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา ผ่านการท าวิจัยในชั้น
เรียน โดยส่งผลให้ครูสามารถท าวิจัยในชั้นเรียน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  ท าให้ครูมี 
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน และสามารถน ามาเป็น ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้  ด้านโรงเรียน 
ส่งผลท าให้โรงเรียนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง   

ค าส าคัญ: ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ, วิจัยในชั้นเรียน, โรงเรียนท่าศาลา 

บทน า 
ปัจจุบันครู และบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เป็น  

ผู้ที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยมีงานวิจัยจ านวน
มากยืนยันว่า การที่ครูมีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมครูใหม่  ให้มีสมรรถนะที่ดีย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.2553 : 6) แนวทางหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้เพ่ือส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) เนื่องจากแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้
นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ซึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเป็นการ
รวมตัว ร่วมใจ รวมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน ด าเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น าร่วมกัน และ
ผู้บริหารเป็นผู้ดูแล ให้การสนับสนุน เพ่ือร่วมเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง    
สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของ
การท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ ร่วมกัน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(ชูชาติ  พ่วงสมจิตร. 2560 : 1)  การพัฒนาการปฏิบัติงานของครู สู่การเป็นครูมืออาชีพ ได้น าแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีผลลัพธ์เป็นที่
ประจักษ์แล้วว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืน (Vescio,Ross & Adam, 2008) ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังระบุในนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในพ้ืนที่ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน และระหว่าง
โรงเรียน หรือองค์กรอ่ืนๆ ตลอดจนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กรอบ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และนโยบายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิรูปการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศ ท าให้กระแสชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเริ่มได้รับการกล่าวถึง   
ในกลุ่มของนักวิชาการและนักการศึกษาไทย และมีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งนี้ 
การเปลี่ยนผ่านโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เอ้ืออ านวยต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลัง
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพนั้นจะต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งในมิติ
การศึกษาไทยและต่างประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จะพบว่า การให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารขับเคลื่อน
โรงเรียนนั้นเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการยกระดับ
การศึกษา ทั้งระบบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้ได้ผลดี จึงต้องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนจะช่วย
สร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะ กระตุ้นให้เกิดการวางแผนลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ
ร่วมกันมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และเพ่ิมพูนคุณลักษณะที่จ าเป็นของผู้เรียนให้
เกิดขึ้นโดยอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันของครูทั้งโรงเรียน (มินตรา  ลายสนิทเสรีกุล, และปิยพงษ์ 
สุเมตติกุล. 2557 : 394) 

 โรงเรียนท่าศาลาจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที ่6 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มุ่งให้บริการด้านการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย ซึ่งโรงเรียน
ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในด้านคุณภาพการศึกษา คือ  
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ครูผู้สอนปริมาณ
พอเพียงและมีคุณภาพสูง สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
ความส าคัญกับพ้ืนฐานและศักยภาพของผู้เรียน 3) สถานศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
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แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านผู้เรียน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสามของโรงเรียนท่าศาลา ในปี พ.ศ.2558 พบว่า มาตรฐาน
ที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับคุณภาพดี แต่มาตรฐานที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 ด้านผลการ
จัดการศึกษา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
มากกว่าที่ครูจะอธิบายให้ความรู้ และให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์
จ าลอง เพ่ือสร้างกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้ง ครูควรจัดการเรียนการสอนในแบบที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่ในตนเองได้  เน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์โจทย์ค าถาม การมีวิธีการให้หลากหลายเพ่ือหาค าตอบได้
มั่นใจมากขึ้นต่อไป (โรงเรียนท่าศาลา. 2558 : 6) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนท่าศาลา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว ที่ต้องได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ครูน าปัญหาที่ประสบในชั้นเรียน
มาท าการศึกษาและใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบในการเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็นการท างานที่บูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งถ้าครูทุกระดับให้ความส าคัญและด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ และจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง การท าวิจัยในชั้นเรียนของครจูึงจัดได้ว่าเป็นหน้าที่หรือภาระงาน
อย่างหนึ่งของครูที่ต้องแก้ปัญหาในทุกๆ ด้านของนักเรียน เช่น พฤติกรรมการเรียน ผลการเรียนของ
นักเรียน ตลอดจนความเข้าใจของครูเอง ในสิ่งที่ตนประพฤติปฏิบัติโดยอาศัยวิธีการที่มีระบบและ    
ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ครูเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับวิชาชีพที่สังคม
ยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง (สุวิมล ว่องวาณิช. 2555 : 2)   

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 
ท่าศาลา และสามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนา ด้านนโยบายของสถานศึกษา แนวทางพัฒนาด้าน
พัฒนาองค์กร และแนวทางพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะมี
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ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม แนวทางในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนนั้นมีหลากหลายวิธี ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษา การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
2. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนท่าศาลา 
3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย

ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
4. เพ่ือประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนท่าศาลา 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

1. วิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 
เกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2551) ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553)  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) วิจารณ์ พานิช (2555)  จุลลี่ ศรีษะโคตร (2557) วร
ลักษณ์ ชูก าเนิด (2557)  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2558)  ฐาปณัฐ อุดมศรี (2558) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (2558)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558)  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) วาสนา ทองทวียิ่งยศ (2560)  Senge (1990) Hord 
(1997)  Eaker (1998)  และ DuFour (2007) และคนอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2. การสอบถามความคิดเห็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถทางด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน  
5 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 43)  

3. การสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา  

4. สรุปผลวิธีวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
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เกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความคิดเห็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของผู้ทรงคุณวุฒิ และความคิดเห็นครูผู้สอน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน มี 2 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) เป็นรายข้อ จะพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ได้
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่า แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา มีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 0.95 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เป็นรายข้อ จะพิจารณาเลือกข้อค าถาม
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่า แบบสอบถามความ
คิดเห็นครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลาเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน มีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจากการสอบถามความ
คิดเห็นครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลาเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ขั้นตอนที่ 2  น าเสนอการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 

น าผลจากการสอบถามความคิดเห็นครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
และสร้างคู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่า
ศาลา สร้างคู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่า
ศาลา น าเสนอการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่า
ศาลาโดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบให้ความเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้น
เรียน จ านวน 9 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43) การสร้างคู่มือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา มี

27



ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) แบบสอบถามชนิดนี้ ต้องการทราบข้อเท็จจริงต่างๆ
จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีการประเมิน
ระดับของความรู้สึก หรือข้อเท็จจริงนั้น ต้องการให้ตอบแต่เพียงว่า เหมาะสม – ไม่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 

ผู้บริหาร ประชุมครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลาเพ่ือชี้แจง การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเ พ่ือส่ง เสริมการวิจัยในชั้น เรียนโรงเรียนท่าศาลา  ซึ่ งประกอบด้วย 5 ด้ านได้แก่  
1) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  2) การร่วมมือ รวมพลัง (Collaboration) 3) การเปิดรับการ
ชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) และ4) การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ
(Professional Learning and Development) 5) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive
Structure) โดยมีขั้นตอน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา ขั้นที่ 1 ร่วมกันวางแผนเพ่ือมองเห็นภาพและเป้าหมายร่วมกัน (PLAN)  ขั้นที่ 2
ร่วมกันท างานเป็นทีมในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน (DO)  และขั้นที่ 3 สะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกัน
ร่วมรับผิดชอบ เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นกัน ตระหนักเห็นคุณค่าร่วมกัน (SEE) ครูผู้สอนโรงเรียน
ท่าศาลา ศึกษาคู่มือและด าเนินการใช้คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา ผู้บริหารนิเทศ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา
ในด าเนินการใช้คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา สอบถามความคิดเห็น การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลากับครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา สอบถามความคิดเห็น การส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลากับครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา สรุปผลด าเนินการใช้ คู่มือการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริม      
การวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 

หลังจากทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา ด าเนินการสร้างแบบประเมินผล การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แล้วน าไปหาค่าความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อ จะพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป พบว่า แบบประเมินมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ถือว่าแบบประเมินมีความสอดคล้อง ได้ค่า 
IOC เท่ากับ 0.93 และน าประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย
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ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้สอนโรงเรียนใน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 
30 คน แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) โดยวิธีการของ ครอนบาค  (Cronbach, 1990 : 126) พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ .9020 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนท่าศาลา ดังรายละเอียด ดังนี้  
1) ผลการสังเคราะห์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

เกี่ยวข้อง ได้แก่ 11.) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 1.2)การร่วมมือ รวมพลัง (Collaboration) 
1.3) ร่วมเป็นผู้น า (Shared Leadership) 1.4) การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 1.5) การ
สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflective Dialogue)  1.6) การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Learning and Development) 1.7) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring Community) 1.8) โครงสร้าง
สนับสนุนชุมชน (Supportive Structure) และ 1.9) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert 
Advice and Study Visit)  

2) ผลการสังเคราะห์การสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนที่มีความคิดเห็น
ตรงกันทุกคน คือ 2.1)  วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 2.2) โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive 
Structure) 2.3) การร่วมมือ รวมพลัง (Collaboration) 2.4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน 
(Expert Advice and Study Visit) และ2.5)การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning 
and Development)   

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็น ครูผู้สอนโรงเรียนท่าศาลา จ านวน
15 คนเฉลี่ยโดยรวม เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 85.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) เห็นด้วย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
(Supportive Structure) เห็นด้วย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 การร่วมมือ รวมพลัง 
(Collaboration) เห็นด้วย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  การเปิดรับการชี้แนะ            
การปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) เห็นด้วย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
และการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and Development) เห็นด้วย จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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2. ผลน าเสนอชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความคิดเห็นการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
เฉลี่ยโดยรวม  พบว่า  ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 
สรุปข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย  
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เป็นกระบวนการในการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันในเชิงวิชาการ 
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางที่ดีวิธีหนึ่งในการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้เป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เพ่ือการสร้างบรรยากาศให้
เกิดการร่วมมือ รวมพลัง ตามโครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive Structure) และการเปิดรับ
การชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert Advice and Study Visit) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถการวิจัยในชั้นเรียน การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning and 
Development) เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้
ผู้บริหาร มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นให้กับครูผู้สอน  

2) ความคิดเห็นการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลาเฉลี่ยโดยรวม พบว่า ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 9 คน เห็นด้วยว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลาว่า โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบายด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน มีการพัฒนางานการวิจัยในชั้นเรียน ในด้านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริมเจตคติต่อการวิจัยใน 
ชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้การอบรม ส่งเสริมให้ครูท าผลงานประกวดในระดับต่างๆ 
และนิเทศ ติดตามผล การด าเนินงานด้านการวิจัยในโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง   

3) ความคิดเห็นการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
คู่มือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 
เฉลี่ยโดยรวม  พบว่า ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน เห็นด้วยว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
100  สรุปข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 คน เกี่ยวกับ คู่มือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เป็นเอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทั้งทฤษฎี และ
ความรู้อย่างสั้นๆที่ให้ค าแนะน า ในเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย         
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา โดยมีรายละเอียดแนะน าวิธีการปฏิบัติในกิจกรรม เป็นการให้ค าอธิบาย 
บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา บทที่ 3 การน าการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย      
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ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา สู่การปฏิบัติ และบทที่ 4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้ได้
ความรู้และค าตอบอย่างรวดเร็วด้วยตนเอง  ท าให้สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้       
มากขึ้น และเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ โครงสร้างสนับสนุน
ชุมชน อยู่ในระดับมาก วิสัยทัศน์ 

3. ผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 ผลการทดลองใช้การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
สูงสุด คือ การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงานร่วม การร่วมมือ รวมพลัง การเรียนรู้และการพัฒนา
วิชาชีพ อยู่ในล าดับต่ าสุด เมื่อจ าแนกรายด้านและรายข้อ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   

การเปิดรับ การชี้แนะการปฏิบัติงาน เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อล าดับสูงสุด คือ พัฒนาการปฏิบัติด้วยการส่งเสริมให้ผู้รับการชี้แนะใช้ศักยภาพของตนด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สนทนาและสะท้อนแนวความคิด
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนครู เพื่อน าไปสู่การเสาะหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
อยู่ในระดับมาก และล าดับต่ าสุด คือ การเรียนรู้ของครูที่ต้องใจกว้างเปิดรับค าชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเพ่ือนครูในโรงเรียนเดียวกันเพ่ือการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันทันที   
หลังการสอนเสร็จสิ้นในผลการปฏิบัติงาน และการท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

โครงสร้างสนับสนุนชุมชน เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับ
สูงสุด คือ ท่านมีการร่วมกันวางแผน การก าหนดนโยบาย และการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก และล าดับต่ าสุด 
คือ การเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการวิจัย
ในชั้นเรียน 

วิสัยทัศน์ร่วม เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด คือ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกันวางแผนการพัฒนาชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ใน    
ระดับมาก รองลงมา คือ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีวิสัยทัศน์เพ่ือส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน และการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันทันทีหลังการสอนเสร็จสิ้น และล าดับต่ าสุด คือ 
มีการสร้างภาพความเชื่อมโยง และทิศทาง ร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน 

การร่วมมือ รวมพลัง เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด 
คือ ท่าน และเพ่ือนร่วมงานมีโอกาสร่วมกันศึกษา ค้นคว้า หรือท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสร้างองค์ความรู้
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และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านได้รับ
การสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการท าวิจัยในชั้ นเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่านร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้
ร่วมกัน และการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ ท่านร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานในการพัฒนาเทคนิค
วิธีการสอน ตลอดจนกระบวนการแก้ไขปัญหา ผ่านการท าวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน และล าดับต่ าสุด คือ 
ท่าน และเพ่ือร่วมงานมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการท าวิจัย  
ในชั้นเรียน และการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันทันทีหลังการสอนเสร็จสิ้น 

การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ล าดับสูงสุด คือ การเรียนรู้ และการร่วมกันวางแผน พัฒนาตนเองด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพจนเป็นวิถีของชุมชนแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของทีมเรียนรู้ และบรรยากาศที่เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แบบน าตนเองของครู มีความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าร่วมกัน ในการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือผู้เรียน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ ร่วมกัน
ท างานแบบอุทิศตนเพ่ือวิชาชีพและผู้เรียน และล าดับต่ าสุด คือ มีการพัฒนาการเรียนรู้การท าวิจัย   
ในชั้นเรียน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง และวิชาชีพ การสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกันทันทีหลัง    
การสอนเสร็จสิ้น 

3.2 ผลการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เฉลี่ยโดยรวม อยู่ใน     
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับสูงสุด คือ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริมเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน อยู่ใน   
ระดับมาก และล าดับต่ าสุด คือ ส่งเสริมทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อจ าแนกรายด้าน และรายข้อ 
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด คือ ท่านมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
อยู่ในระดับมากที่สุด   

 ส่งเสริมทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อล าดับสูงสุด คือ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจนสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ท าวิจัย         
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่งเสริมเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น    
รายข้อล าดับสูงสุด คือ ท่านศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนตลอดเวลาและหลากหลาย
วิธี อยู่ในระดับมากที่สุด   
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การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา 

การพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริม 

การวิจัยในชั้นเรียน  
โรงเรียนท่าศาลา 

1.วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
1. (Plan) การร่วมกันวางแผนเพื่อ
มองเห็นภาพและทิศทางร่วมกันมี
เป้าหมายการจัดท าวิจยัในชั้นเรียน
ร่วมกันเห็นคุณค่าร่วมกัน
2. (Do) น าแผนสู่การปฏิบัติรว่มกัน
3. (See) การสะท้อนผลการท างาน
ร่วมกันการเรียนรู้การท าวิจัยในชั้นเรียน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชพีเพื่อ
ศิษย์ร่วมกันของครู

2.การร่วมมือรวมพลัง
(Collaboration)

1. (Plan) การร่วมกันวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
2. (Do) แลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
ร่วมกันท างานเป็นทีมและพัฒนา
เทคนิคการสอนแก้ปัญหาผ่าน
การท าวจิัยในชั้นเรียน / ขั้น
ปฏิบัติการ
3. (See) การสะท้อนผลการท า
วิจัย   ในชั้นเรียนรว่มกัน รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3.การเปดิรับการชีแ้นะการปฏิบตัิงาน
(Expert Advice and Study

 Visit) 
1. (Plan) การร่วมกันวางแผนพัฒนา
โดยความรว่มมือระหว่างผู้ชี้แนะกับครู
2. (Do) การสื่อสารระหวา่งผู้ชี้แนะกับ
ผู้รับการชี้แนะ
3. (See) การสะท้อนผลการพัฒนาการ
วิจัยในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.การเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ
(Professional Learning and Development) 

1. การร่วมกันวางแผน เป็นการเห็น รว่มคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ช่วยเหลือกัน ในการจัดการเรียนรู้ด้านการท า
วิจัยในชั้นเรียน(Plan)
2. (Do) การร่วมกันท างานเป็นทีมเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนรู้/พัฒนาตนเอง/พัฒนาวิชาชีพ ด้านการท าวจิัยใน
ชั้นเรียน
3. (See) การสะท้อนผลการเรียนรูร้่วมกันและมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันในการพัฒนาวชิาชีพเพื่อผู้เรียน

5.โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
(Supportive Structure)

1. (Plan) การร่วมกันวางแผน
สร้างบรรยากาศ จัดสรรปัจจัย
จัดการเรียนรู้ด้านการวิจยัใน
ชั้นเรียน
2. (Do) สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ สือ่สารการเรียนรู้ 
ร่วมกัน  
3. (See) การสะท้อนผล  การ
เรียนรูร้่วมกันด้านการวิจยัในชั้น
เรียน / เปิดกวา้ง/ ให้อิสระ
สร้างสรรค์ชมุชน

เงื่อนไขความส าเร็จ 
Happiness คือ การมีความสุขจากการท างานร่วมกัน 
- Heart การร่วมใจโดยการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหวัใจ
- Head การร่วมคิดช่วยกันระดมสมองท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
- Hand การร่วมมือของทุกฝา่ยในการปฏิบัติกิจกรรม
- Harmony ความสามัคคีปรองดองและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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4. ประเมินผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนท่าศาลา 

การประเมินการผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัย           
ในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา จ าแนกรายด้าน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับสูงสุด ได้แก่ ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ความเป็นประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  เมื่อ
จ าแนกรายด้าน และรายข้อ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

ความถูกต้อง เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด คือ การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลามีความถูกต้อง
และสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน      
ท่าศาลา มีความถูกต้อง และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ความเหมาะสม เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด คือ 
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา มีความ
เหมาะสม ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา มีความเหมาะสม สามารถน าไปปรับใช้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด   

ความเป็นไปได้ เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับสูงสุด คือ 
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา มีความ
เป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด 

ความเป็นประโยชน์ เฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล าดับ
สูงสุด คือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา
มีความเป็นประโยชน์ ต่อคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การน าการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน

ท่าศาลาไปใช้ ควรศึกษา รายละเอียดของคู่มือ การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ      
การวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดในทุกประเด็นเนื้อหาก่อน
น าไปใช้ในสถานการณ์จริง  

1.2 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน       
ท่าศาลาที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ จะสามารถน าไปใช้ให้ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ ขึ้นอยู่กับ 

34



ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละ    
ภาคส่วน มีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน        
ท่าศาลาที่สร้างขึ้น สามารถน าไปเป็นแบบอย่างสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการท าวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนท่าศาลา เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 

2.2 ควรมีการท าวิจัยเชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแห่ง การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือให้มีการพัฒนาแนวทาง
การบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมาย 
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ชิ่อเรื่อง แนวทางการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม 
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย* 

ชื่อผู้วิจัย 1.นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์   ที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพงถม  ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. อ.ดร.อาชารินทร์ แปูนสุข หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ปรจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. อ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเกริก
6. อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ
7. อ.ดร.ชูตา แก้วละเอียด ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทธนา สุทธิสารสุนทร ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9. อาจารย์ณฐ  สบายสุข ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10. อ.กรณ์พิณ คงทอง ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยตาปี
11. อ.วชัธนพงศ์ ยอดราช     ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข
12. อ.พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13. อ.กิจติวัฒน์ รัตนมณี ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยรังสิต

*บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย ตามชุดโครงการร่วมเฉลิม
พระเกียรติ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
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กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  67 พรรษา ในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 41 พรรษา  ในวันที่ 3 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อสนองพระเดช พระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานแห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เหมือนด่ังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงต้ังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ภาคีความร่วมมือภาคใต้ 1) นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพงถม  ต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการวิจัยเรื่อง
การสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิ
นทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย  2) นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดวิสุทธิ์วงค์ ต าบลบางรูป 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช(โครงการวิจัยเรื่องการสื่อสารส่งเสริมเด็กและเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพื้นที่ภาคใต้ สนองพระด าริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวงศ์ ต าบลบางรูป อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ภาคีความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) นางสุกัญญา 
ดวงกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูเขาลาด ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  (โครงการวิจัยเรื่องการสื่อสารส่งเสริมเด็กและเยาวชนของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระอัจฉริยภาพการวางพระองค์ในฐานะพระกตัญญ กตเวทิตา 
สนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) ,และ4) นางสาวภาณุมาศ 
ฉิมนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะค่า ต าบลขามสมบูณณ์ อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (โครงการวิจัยเรื่องการสื่อสารส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพระอัจฉริยภาพของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อการน าความเป็นความเป็นไทยสู่แบรนด์"สิริวัณณวรี

บทคัดย่อ 
บทความวิ ช าการ เ รื่ อ งแนวทาง การสื่ อส าร แห่ งพระราช อัจฉริ ยภาพด้ านการบิน ของ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดี  ศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู ร 
กิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1.เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้การสื่อสารแห่ง       
พระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต    2.เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนของการ
สื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต และ3 .เพ่ือศึกษาการน าทศพิธราชธรรมในการ
อธิบายการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต   ประโยชน์น ามาซึ่งการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในอนาคต 

ค าส าคัญ : การสื่อสาร,พระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี           
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เด็กและเยาวชน 
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บทน า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย

ด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทฝึกการบินแบบต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน ทรง

ฝึกหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์เพ่ือใช้งานทั่วไป หลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตี และแบบโจมตีติดอาวุธ 

นอกจากนี้ยังทรงฝึกการบินกับเครื่องบินปีกตรึงแบบต่างๆ  นอกจากนี้ยังทรงฝึกการบินขับไล่ และด้วยความตั้ง

พระราชฤทัยถ่ายทอดพระประสบการณ์และความรอบรู้ในเทคนิคสมัยใหม่เพ่ือพัฒนากองทัพอากาศได้ทรงเข้า

ร่วมการฝึกซ้อมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ และทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินฝึกสอนนักบิ นขับไล่ของ

กองทัพอากาศทั้งด้านภาควิชาและการฝึกบิน ต่อมาทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินล าเลียงเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญน าไปสู่การบินพาณิชย์ได้ ทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้

ตรวจสอบนักบินส าหรับเครื่องบินพาณิชย์ ประสบการณ์การบิน อาทิ ในปีพ.ศ. 2532 ทรงผ่านการฝึกบินด้วย

เครื่องบินใบพัด แบบมาร์คเคตตี้ของฝูงขั้นปลาย โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ และการฝึกบิน ด้วยเครื่องบิน

ไอพ่น แบบ ที 33 และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบิน ขับไล่ แบบ เอฟ 5 อี/เอฟ ของ

กองบิน 1 ฝูงบิน 102 โดยทรงท าชั่วโมงบิน 200 ชั่วโมง ในเบื้องต้น และทรงท าชั่วโมงบินสูงสุด 1,000 ชั่วโมง 

และทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจ าปี ซึ่งทรงท าคะแนนได้สูงตามกติกา กองทัพอากาศได้

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่ 1 ประเภทอาวุธระเบิดสี่

ดาว อาวุธจรวดสี่ดาว และอาวุธปืนสี่ดาว ในศกเดียวกัน  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ทรงเข้ารับการฝึก

หลักสูตรการในฐานะนักบินโบอ้ิง 737 - 400 จากบริษัท การบินไทย จ ากัด ( มหาชน ) และทรงผ่านการ

ตรวจสอบจากการขนส่งทางอากาศ กับทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 

ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และทรงรับการทูลเกล้า

ทูลกระหม่อม ถวายต าแหน่งนักบินที่ 1 ในพ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 อย่างดีเยี่ยมสม่ าเสมอ 

รวมชั่วโมงบิน 3,000 ชั่วโมง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 กรมการขนส่งทางอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายใบรับรองในต าแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับต าแหน่ง ครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน ส าหรับเครื่องบินโบอ้ิง  737 – 

400 (http,//www.thaigoodview.com,wikipedia.org,หนังสือ 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สืบค้นวันที่22 

มีนาคม 2560)  

พระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ปรากฏในระดับชาติและระดับนานาประเทศแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
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บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็น “เจ้าฟูานักบินขับไล่ ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี 
ทรงท าการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ และทรงผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบิน
เฮลิคอปเตอร์ และการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง (F-5E) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าทรงเป็น
นักบินที่มีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินอย่างยิ่ง หลังส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้ทรงน า
ความรู้มาจัดท าหลักสูตรการฝึกบิน และทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินให้นักบินของกองทัพอากาศ โดยทรงตั้งพระ
ราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ว่า จะทรงถ่ายทอดประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและ
ประเทศชาติมากที่สุด การที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ทรงสนพระราชหฤทัยในการฝึกบิน เพราะทรงเล็งเห็นว่า เป็นเครื่องบินพระราชพาหนะที่ถวายการ
บินอยู่ในปัจจุบัน และเป็นเครื่องบินที่การบินไทยใช้งานอยู่ ที่ส าคัญยังทรงมั่นพระทัยด้วยว่า ความรู้ที่ทรงได้รับ
จะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างดีเยี่ยม จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้การบินไทยจัด
หลักสูตรและครูการบิน ถวายการฝึกบินอย่างเต็มหลักสูตร เช่นเดียวกับการฝึกบินของนักบินบริษัทการบินไทย
ทุกประการ   ตลอดเวลาที่ทรงฝึกบินนั้น แม้จะทรงติดพระราชกิจอ่ืนๆมากมาย รวมถึงการเสด็จฯ ไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้ง            
พระราชหฤทัย  โดยพระองค์เริ่มจากการบินเส้นทางใกล้ๆเพ่ือท าความคุ้นเคยกับเส้นทางบิน จากนั้นจึงทรงท า
การบินขึ้นลงที่สนามบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทรงฝึกบินด้วยเทคนิคต่างๆเพ่ือสะสมประสบการณ์
ด้ านการบิน  เ พ่ือ ให้การฝึ กบินมี ความสมจริ งที่ สุ ด  ภาย ในระยะเวลาการฝึ กที่ ค่ อนข้ า งจ ากั ด 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพ ลราชวรางกู ร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ครูการ
บินสมมุติสถานการณ์ต่างๆขึ้น เช่นกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน หรือมีข้อจ ากัดทางการบิน ส่งผลให้การฝึก
บินมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 2 ปี ก็ทรงสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทางการบินได้
เทียบเท่านักบินของการบินไทย ที่ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี กว่าจะสั่งสมประสบการณ์ถึงขีดความสามารถ
เดียวกัน   ส าหรับการบินไปยังสนามบินต่างประเทศนั้น นอกจากจะทรงท าการฝึกตามหลักสูตรแล้ว ยังได้ทรง
ขับเครื่องบินเสด็จฯไปเป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสต่างๆด้วย 
รวมถึงการเสด็จฯไปพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน 
และทรงฝึกบินเพ่ิมประสบการณ์ไปยังกลุ่มประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศสิงคโปร์ ,ประเทศบรูไน,ประเทศจีน 
และประเทศเวียดนาม     

จนถึ งทุ ก วั นนี้  พระบาทสมเด็ จพระปร เมนทรรามาธิ บดี  ศ รี สิ นทรมหาวชิ ร าล งกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงท าการฝึกบินอยู่เป็นประจ าเกือบทุกวัน โดยมักจะทรงใช้เวลาช่วงเย็น โดยเมื่อ
เสด็จฯมาถึงอาคารทรงงานหน่วยบินเดโชชัย 3 จะเข้ารับถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพอากาศ และ
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ประกาศผู้ท าการในอากาศ จากนั้น จะเป็นแผนการบินประจ าวัน วัตถุประสงค์ของการบิน โดยใช้เวลา
ประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นจะเป็นภาคการบิน โดยทรงท าการบินไปยังสนามบินต่างๆ ตามแผนการบินที่
ได้วางไว้ราว 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวัน เมื่อสิ้นสุดการฝึกแล้ว จะท าการแถลงย่อการบิน โดยทรงซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ จะศึกษาจากประสบการณ์และข้อผิดพลาด โดยทรงจดบันทึกอย่างละเอียดเก็บไว้ในแต่ละวัน พระองค์
ทรงจดจ าแม่นย ามากว่า เคยทรงท าการฝึกอะไรไปแล้วบ้าง และได้ปรับปรุงไปอย่างไร เรียกได้ว่าทรงรักการบิน
เป็นชีวิตจิตใจ โดยทรงให้เวลากับการฝึกประมาณครั้งละ 4 ชั่วโมง นับถึงปัจจุบัน ทรงมีชั่วโมงบินรวมเฉพาะ
แบบกับเครื่องบินโบอ้ิง 737-400 ประมาณ 1,700 ชั่วโมง และจ านวนเที่ยวบินขึ้นลง 2,400 เที่ยว และล่าสุด
ได้เสด็จฯไปทรงฝึกบินเครื่องบินโบอ้ิงที่ประเทศสวีเดน อีกหนึ่งภาพความประทับใจในสายตาของพสกนิกรชาว
ไทยคือการทราบข่าวของสื่อต่างๆภายในประเทศและภายนอกประเทศคือ พระองค์ทรงขับเครื่องบินใน
เที่ ย วบิ นมหากุ ศล  ซึ่ ง พระบาทสม เด็ จพระปร เมนทรรามาธิ บดี  ศ รี สิ นทรมหาวชิ ร าล งกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ท าการบินในฐานะกัปตัน และโปรดเกล้าฯ ให้ครูการบินท า
หน้าที่นักบินที่สอง บนเครื่องบินโบอ้ิง 737-400 ชื่อ “ศรีสุราษฎร์” ของบริษัทการบินไทย เพ่ือน ารายได้ไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน    ไม่เพียงแต่จะทรงมีพระราชอัจฉริยภาพ
ในด้านการบิน ทั้งอากาศยานทางทหาร และอากาศยานพาณิชย์ แต่ยังทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และความ
มุ่งมั่น ที่จะทรงใช้ความเป็นนักบินให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาราษฎร์ด้วย อย่างเมื่อครั้งเกิดเหตุภัยพิบัติ
คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อเดือน ธ.ค.2547 ทันทีที่ทรงทราบข่าว พระองค์ท่านก็ทรงขับเครื่องบินโบอ้ิง 737-400 
เสด็จฯไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว เนื่องจากทรงเป็นห่วงเป็นใยผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นน้ า
พระทัย อันน่าปลื้ มปีติ  สมดั งที่ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย (www.thaigoodview.com, 
iac.npu.ac.th/home/newsสืบค้นวันที่22 มีนาคม 2560)  

พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบริบททศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือ จริยวัตร 10 ประการ ก็
ครบถ้วนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ าพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจ าตนของ
ผู้ปกครองบ้านเมืองให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี 
ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จ าเพาะเจาะจงส าหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่ เป็น
ผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้  ทศพิธราชธรรมมีที่มาจากพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ว่า “ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกับทุกวันนี้ คือ มีผู้ปกครองปกครองประเทศโดยขาดความ
ยุติธรรม ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกทรมาน ถูกกลั่นแกล้งถึงตาย ถูกบังคับเก็บภาษีมาก
จ น เ กิ น ข อ บ เ ข ต  ถู ก ล ง โ ท ษ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ล ง โ ท ษ ที่ โ ห ด เ หี้ ย ม ท า รุ ณ 
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ท ร ง ส ล ด พ ร ะ ทั ย ต่ อ ก า ร ก ร ะ ท า อั น ไ ร้ ม นุ ษ ย ธ ร ร ม 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งพระทัยสู่ปัญหาว่าท าอย่างไรถึงจะมีรัฐบาลดีๆ ได้ โดยทัศนะต่าง ๆ ของ
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พระองค์จะเป็นที่เข้าใจได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาถึงภูมิหลังของด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของยุคพุทธกาล 
ประกอบไปด้วย พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าทั่วทั้งประเทศจะเกิดความฟอนเฟะ เสื่อมโทรม และไร้สุข เมื่อ
หัวหน้ารัฐบาล คือ กษัตริย์ เสนาบดี และข้าราชการ มีแต่ความฟอนเฟะ และขาดความยุติธรรม เพราะว่าการที่
ประเทศจะมีความสงบสุขได้นั้น จะต้องมีรัฐบาลที่ปกครองด้วยความยุติธรรม ซึ่งวิธีการที่จะก่อให้เกิดรัฐบาล
เช่นนี้ได้นั้นผู้ปกครองจะต้องยึดหลักค าสอนว่าด้วย“ กิจวัตรของพระราชา 10 ประการ ” หรือ 
"ทศพิธราชธรรม" นั่นเองหลักทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ข้อ มีดังนี้ ทาน ศีล บริจาค  ความซื่อตรง  ความอ่อนโยน 
ความเพียร  ความไม่โกรธ  ความไม่เบียดเบียน  ความอดทน และความยุติธรรม ซึ่งทศพิธราชธรรมนี้สามารถที่
สะท้อนให้เห็นกับพระราชอัจฉริยภาพในด้านการบิน และเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี             
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นทรงราชย์เป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ การสืบ
ราชสันตติวงศ์นี้ จึงน าความปลื้มและขวัญก าลังใจมาสูพสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน ามาซึ่งการศึกษาแนวทางการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบิน
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้การสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพ
ด้านการบินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย ใน
อนาคตและเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนของการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบิน
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต  โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารแห่ง
พระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยภาคใต้ที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน อีกครั้งยังเป็นองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาปรับใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์การสื่อสาร(นิเทศศาสตร์)ห รือศาสตร์อ่ืนใดอันมี         
พระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระองค์ท่านเป็นต้นแบบและแรงบรรดาลใจด้านการบินของเด็กและ
เยาวชนดังพระราชด าริของพระองค์ท่านที่ทรงตระหนักในความส าคัญของเยาวชนเปรียบเสมือนอนาคตของ
ชาติ  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1 . เ พ่ือศึ กษาถึ ง ความ เป็ น ไป ได้ ก ารสื่ อสารแห่ งพระราช อัจฉริ ยภาพด้ านการบินของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู ร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต 

41



2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนของการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบิน
ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต 

3. เพ่ือศึกษาการน าทศพิธราชธรรมในการอธิบายการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาความเป็นไปได้การสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบิน ในอนาคตใน

บริบททศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10 คือ จริยวัตร 10 ประการ ดังนี้  1.ทาน คือ การให้ หมายถึง
การให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่ผู้อ่ืนด้วย,  2.ศีล คือ ความ
ประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราช
ประเพณี และในทางศาสนา, 3.บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือความสุขส่วนรวม, 4.ความซื่อตรง 
คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ด ารงอยู่ในสัตย์สุจริต,  5.ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน 
เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ ากว่า, 6.ความเพียร คือ 
ความมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน, 7.ความไม่โกรธ คือ ไม่แสดงความโกรธ
ให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อ่ืนแม้จะลงโทษผู้ท าผิดก็ท าตามเหตุผล, 8.ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้น ไม่ก่อทุกข์
หรือเบียดเบียนผู้อื่น, 9.ความอดทน คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย
และ 10.ความยุติธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค าพูด 
อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ 

2. ขอบเขตด้านเวลา  แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนเอง ภายใต้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการศึกษา 
ทฤษฎี 

1. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู ร
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กิ ติ สิ ริ ส ม บู ร ณ อ ดุ ล ย เ ด ช  ส ย า มิ น ท ร า ธิ เ บ ศ ร ร า ช ว โ ร ด ม   บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียว
3. กระบวนทัศน์ใหม่คุณค่าของความรัก
4. แนวคิดศาสตร์ของพระราชา
5. พระบรมราโชวาทของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6. หลักทศพิธราชธรรม 10
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 สมมติฐาน 
         1 . ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ด้ า น ก า ร บิ น ข อ ง
พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต อย่างไร 

2 . ปั จจั ยที่ เ อ้ื ออ านวยและสนับสนุนของกลุ่ มนั ก วิ ช าการ ไทยชองการสื่ อสาร
แห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต อย่างไร 

3. ทศพิธราชธรรมในการอธิบายการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีต่อเด็กละ
เยาวชนไทยในอนาคต อย่างไร 
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กรอบแนวความคิดของการศึกษา 

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

 

 

  
  

  

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (ที่มา: ผู้วิจัย)

ในกระบวนการศึกษาในบทความนี้ผู้วิจัยขอน างานวิจัยและบทความวิชาการที่เก่ียวข้องในการศึกษาใน
บริบทของการสื่อสารการบินที่มีการทบทวนงงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบงานศึกษาเพ่ือให้
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามตัวชี้วัดหรือดัชนีหรือดัชนีชี้วัด ดังนี้   

 นาวาอากาศ ธนากร เอ่ียมปาน(2552) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของ           
นักบินกองบิน 6 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักบิน และเพ่ือสร้าง 
สมการพยากรณ์พฤติกรรมการท างานของนักบินกองบิน 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบินกองบิน 6 จ านวน 114 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยความผูกพัน
ต่อองค์กร และพฤติกรรมการท างานของนักบินกองบิน 6 ในแต่ละด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) 
พฤติกรรมการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร (3) 
ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กัน (4) ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
ความสัมพันธ์กับ ความร่วมมือ การอุทิศตน การรักษาวินัยและการปฏิบัติตน แต่ไม่สัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ (5) 
ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร มีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานทุกด้าน (6) ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรม

 แนวทางการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย

ปัจจัยที่ เอื้ออ านวยและสนับสนุนของการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ        
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต

ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ด้ า น ก า ร บิ น ข อ ง                                            
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต

 ทศพิ ธ ร าชธร รม ในการอธิ บ ายการสื่ อ ส าร แ ห่ งพระ ร าชอั จฉริ ยภาพ ด้านการบิ นของ             
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช    สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยในอนาคต

   ฐานขอ้มูล 
งานวิจัยการส่ือสารนันทนาการแห่งอนาคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*, 

งานวิจัยความเป็นไปได้ของการส่ือสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาพรรณไม้รักจังหวัดสงขลาเพือ่สนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา       
เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ สยามบรมราชกุมารี**, 

งานวิจัยการส่ือสารขา้วสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่งอนาคต : การบริหารจัดการและการตลาด สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช*** 

บทความวิชาการการส่ือสารส่งเสริมเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพื้นทีภ่าคใต้ สนองพระด าริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี**** 
(*,**,อาชารินทร์  แปูนสุขและคณะ:2560***ภัทริยา  สังข์น้อยและอาชารินทร์  แปูนสุขและคณะ(2560***อาชารินทร์  แปูนสุขและคณะ:2562*) 
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การท างานของนักบินกองบิน 6 คือ ความเชื่อม่ัน และยอมรับในเปูาหมายขององค์กร ความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการท างาน และการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน มาตรฐาน ได้ดังนี้ Y ' = 1.565 + 0.3(ความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเปูาหมายขององค์กร) + 0.231 (ความเต็มใจที่จะใช้ความ พยายามในการปฏิบัติงาน) + 
0.211(ความส าเร็จในการท างาน) - 0.133(การปกครองบังคับ บัญชา) Z ' = 0.37 (ความเชื่อมั่นและยอมรับใน
เปูาหมายขององค์กร) + 0.318(ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการ ปฏิบัติงาน) + 0.24(ความส าเร็จใน
การท างาน) - 0.189(การปกครองบังคับบัญชา) 

พันศักดิ์ เนินทราย,(พ.อ.อ.)(2557)คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานตามโครงการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการ
จราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาฝึกงานตามโครงการปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน (2) เพ่ือประเมินคุณภาพของนักศึกษาสห
กิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จากสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
(3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานตาม
โครงการปฏิบัติสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตาม
โครงการปฏิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการ
จราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรเน้นคุณลักษณะในด้านตระหนักในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเองต่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน, ด้านบุคลิกภาพที่ดี ความกระตือรือร้น และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกปฏิบัติ และด้านมีวินัย เคารพกฎ ระเบียบ กติกา สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน และ สังคม ด้านความรู้ – ควรเน้นคุณลักษณะในด้านความสามารถน าความรู้ด้านการจราจรทาง
อากาศไปใช้กับภาคปฏิบัติ ได้ตรงตามข้อก าหนด, ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในการควบคุมจราจรทางอากาศ, ด้านสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้าน
การจราจรทางอากาศได้ และความรู้ในแนวทางกว้างของการจราจรทางอากาศ เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆด้านทักษะทางปัญญา  ควรเน้นคุณลักษณะในด้านความสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของการให้บริการจราจรทางอากาศเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย, ด้านสามารถด าเนินการคิด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับงานควบคุมจราจรทางอากาศ และด้านสามารถ
แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ – ควรเน้นคุณลักษณะในด้านความสามารถท างานเสร็จตามขอบเขตและก าหนดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ, ด้านความสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในหน่วยงานการควบคุมจราจร
ทางอากาศ,ด้านมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และด้านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนในองค์กร ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศควรเน้นคุณลักษณะในด้านความสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการ
จราจรทางอากาศอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง, ด้านสามารถฟัง พูด และเขียนเพ่ือบันทึกข้อมูลของอากาศ
ยานได้ในเวลาเดียวกัน, ด้านสามารถเก็บข้อมูลของอากาศยานที่ส่งข่าวทางวิทยุสื่อสารมาประมวลผลแล้วตอบ
กลับได้ในเวลาอันรวดเร็ว, ด้านความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็น และมีทักษะในการสื่อสาร
ด้านการพูด การฟัง การแปล การเรียบเรียงและเข้าใจ Phraseology ในการควบคุมจราจรทางอากาศ 

สิทธิชัย ศรีเจริญประมง(2556)แนวทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการของสายการบินในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1) เพ่ือประเมินคุณภาพการบริการของ
พนักงานสายการบินในประเทศไทย และ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินการด้านทุนมนุษย์ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของสายการบินในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการของ
พนักงานสายการบินในประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางเพ่ือน าผล    ไปประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะเป็นแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินการด้านทุนมนุษย์ คือ1) การบริหารทุนมนุษย์ องค์กรธุรกิจสายการบินควรใช้
หลักการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ ผ่านกิจกรรมการวางแผนและสรรหาทุนมนุษย์ 
กิจกรรมการสร้างความผูกพันของทุนมนุษย์, กิจกรรมประเมินสมรรถนะทุนมนุษย์ และกิจกรรมการให้พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรธุรกิจสายการบินควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
พนักงานเน้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาปัจเจกบุคคล, การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร 3) 
การพัฒนาองค์กร องค์กรธุรกิจสายการบินในประเทศไทยควรนาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เกิด เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

น้ าเพชร อยู่สกุล (2553) ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการ
บินไทยจ ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่ส าคัญระหว่าง
กลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีผลการปฏิบัติงานบริการ ดีเลิศ ปานกลางและต่ า รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มดีเลิศ ปานกลาง 
และต่ า ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยของคุณลักษณะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) มีความแตกต่างกันและมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานบริการส่งผลต่อความเป็น
เลิศในการบริการตามลา ดับความส าคัญได้แก่ บุคลิกของพนักงาน การท างานเป็นทีมรองลงมา ความภักดีของ
พนักงาน ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ความสามารถในการบริหาร และความพร้อมในการท างาน   
ตามล าดับการฝึกอบรมมีอิทธิพลเชิงลบและอายุงานไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 

อาชารินทร์  แปูนสุขและอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง (2560) การสื่อสารนันทนาการแห่งอนาคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้การสื่อสารพระราช
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริม
นันทนาการแห่งอนาคต ในทัศนะของนักวิชาการภาคใต้ ประกอบด้วย จิตรกรรม  ประติมากรรม  ดนตรี 
ภาพถ่าย  ภาษา  และการกีฬา  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
นักวิชาการจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้,กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนภาคใต้,กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิจัย
ภาคใต้,กลุ่มสถาบันการพลศึกษาภาคใต้,กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้,และกลุ่มนักกิจกรรมของ
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ภาคใต้  จ านวน 15 ท่าน สถิติที่ใช้ได้แก่ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า ความเป็นไปได้พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมนันทนาการแห่งอนาคต ในเรื่องดังต่อไปนี้  1) ให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงดุลภาพในการเดินทางสายกลาง มีความพอดี พอควรและเพียงพอมากที่สุดจนถึงสมบูรณ์ที่สุด 
2) สามารถสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ และจิตสาธารณะ 3) การรักษาวัฒนธรรมตามวิถีคนไทยทั้งชาติให้
ยั่งยืน เช่น น าพระราชอัจฉริยภาพมาบูรณาการกับสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้
ความเป็นไทยแท้และเอกลักษณ์ความเป็นไทย  4) การน าพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการส่งเสริม
เป็นเครื่องปูองกันประเทศชาติ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้ งมวล 5) การน า
พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านด้านกีฬาเป็นต้นแบบของการบูรณาการพ้ืนฐานการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งประเทศไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากระราชอัจฉริยภาพด้านกีฬาของพระองค์ท่านและ6) สามารถ
เชื่อมโยงและสื่อสารเป็นศาสตร์ของพระราชาในรัชกาลที่ 9 กับพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน

อาชารินทร์  แปูนสุขและคณะ(2560)ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์ภูมิปัญญา พรรณไม้
รักจังหวัดสงขลาเพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ในพ้ืนที่จังหวัด
สงขลาและเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)จังหวัดสงขลาในอนาคตสนอง
พระราชด าริของสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้ า ฟูามหาจักรีสิ รินธร  รั ฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารี   การวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ระหว่าง การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างคือชาวบ้าน
ที่มีความสัมพันธ์กับเพ่ือศึกษาภูมิปัญญาพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 300 คน 
และการวิจัยเทคนิคเดลฟาย กลุ ่มตัวอย่างคือผู ้เชี ่ยวชาญของสถาบันการศึกษาของในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 17 คน  ผลการวิจัยพบว่า  1) การวิจัยเชิงส ารวจ พบว่า พ้ืนที่ที่มีการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)เป็น
พ้ืนที่รอบบ้านตามรั้ว ที่ดินว่างเปล่าหรือพ้ืนที่อเนกประสงค์ของบ้านที่พักอาศัยและบริเวณริมถนนที่เป็นส่วน
บุคคล และอ าเภอเมืองสงขลาฝั่งทะเลชลาทัศน์เป็นแหล่งการปลูกพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ที่ส าคัญ  ชนิดของดอกรัก
เป็นลักษณะของสีขาวและสีม่วงใช้ประโยชน์ของพรรณไม้รักด้านพิธีกรรมด้านศาสนาพุทธ เป็นลักษณะของการ
สืบทอดจากรุ่นปูุ รุ่นย่า รุ่นตา รุ่นยาย และรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นการสืบทอดในครอบครัวเรือนเท่านั้น และมีความ
ต้องการให้มีการอนุรักษ์   พรรณไม้รัก(ต้นรัก)เพ่ือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาในบริบทของพ้ืนที่
พหุวัฒนธรรมและเป็นสวนนันทนาการในพ้ืนที่ชายทะเลที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ   2) การวิจัยเทคนิคเดลฟาย 
พบว่า ความเป็นไปได้ของการสื่อสารอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)    จังหวัดสงขลาในอนาคตสนองพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 2.1 พรรณไม้รัก(ต้นรัก)ควรได้รับการอนุรักษ์ด้านฐานะที่เป็นของมงคลของจังหวัดสงขลา  
2.2 จัดแปลงเกษตรตัวอย่างแสดง แปลงทดลอง การอนุรักษ์พรรณไม้รัก(ต้นรัก)  2.3.คัดเลือกคนที่เหมาะสมมา
เรียนรู้พรรณไม้รักด้วยการถ่ายทอดอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แปลง เพ่ือสนองพระราชด าริฯที่ต้องการให้พรรณไม้
รัก(ต้นรัก)คงอยู่  2.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวการอนุรักษ์และการส่งเสริมการตลาด 2.5 คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
และมีความหลากหลาย รวมทั้งขยายผลให้คนที่สนใจ 2.6 สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักธรณีวิทยา นักสัณฐาน
วิทยา นักชีววิทยา 2.7 ท าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมและประณีตศิลป์จาก
พรรณไม้รัก(ต้นรัก) 2.8 ท าให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเห็นคุณค่าของการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
และประณีตศิลป์จากพรรณไม้รัก(ต้นรัก) โดยการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสา และมีการส่งต่อการท างานของกลุ่ม
แบบรุ่นต่อรุ่น 2.9 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พรรณไม้รัก(ต้นรัก)ที่เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร ทั้งด้านการปลูก การ
แปลงเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการจัดจ าหน่าย 2.10 ส่งเสริมการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ท าให้
มีการซื้อขายพรรณไม้รัก(ต้นรัก)มากขึ้น 2.11 การจัดท าข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวพรรณไม้รักในรูปแบบต่างๆ
ที่ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย เช่น สิ่งพิมพ์ CD สื่ออิเล็กทรอนิคส์ Website Page Social media เป็นต้น  2.12 
ส่งเสริมพรรณไม้รัก(ต้นรัก)ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 2.13 .สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาให้
เข้มแข็ง และ 2.14 ด้วยพระราชอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟูามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้และได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การอนุรักษ์พรรณไม้รักตามพระราชด าริ 

ภัทริยา  สังข์น้อยและอาชารินทร์  แปูนสุขและคณะ(2560)การสื่อสารข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง 
มิติใหม่แห่งอนาคต : การบริหารจัดการและการตลาด สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสาร
ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่งอนาคต : การบริหารจัดการและการตลาด สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทัศนะของ
นักวิชาการของภาคใต้ การวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ(นักวิชาการ) ใน
พ้ืนที่ภาคใต้หลากหลายสาขาวิชาบริบทระดับการศึกษาและมีถิ่นเกิดภาคใต้  จ านวน 30 คน  สถิติที่ใช้ได้แก่ 
มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์  ผลการวิจัยพบว่า  การสื่อสารข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง มิติใหม่แห่ง
อนาคต : การบริหารจัดการและการตลาด สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในอนาคต เอ้ือต่อการส่งเสริมข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุงสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในอนาคต ดังนี้   การบริหารการจัดการ ประกอบด้วย แผนงาน (Planning),จัดองค์การ 
(Organizing) ,ทีมงาน (Staffing),การอ านวยการ (Directing),การประสานงาน (Coordinating),การรายงาน 
(Reporting) และการเงินหรืองบประมาณ (Budgeting)   และการตลาด  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 
(Product),ราคาหรือค่าใช้จ่าย (Price), สถานที่วางจ าหน่ายสินค้า (Place),การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาด 
(Promotion),กลยุทธ์ทางการเมือง (Promotion),ประชามติ (Public  opinion),บุคคลในฐานะผู้ผลิต 
(People),ช่วงเวลา (Period) และปัจจัยทางจิตวิทยา(Psychology  

อาชาร ินทร ์  แป ้นส ุขและคณะ(2560) บทความวิชาการ การสื่อสารส่งเสริมเยาวชน       
โครงการทูบีนัม เบอร์ วันพื้ นที่ ภาคใต้สนองพระด าริทูลกระหม่อมหญิ ง อุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี”วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารส่งเสริมเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพ้ืนที่ภาคใต้ 
สนองพระด าริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ผลการศึกษาพบว่า โดยประโยชน์
ของการศึกษา ในบริบทของแนวคิดศาสตร์ของพระราชาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อเยาวชนไทย ทั้งยังเป็นการน าไปสู่การข้อมูลสนองพระด าริทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและข้อมูลเชิงนวัตกรรมเชิงวิชาการสื่อสารที่เอ้ือต่อในโครงการทู
บีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอ านวยการโครงการรณรงค์ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
บริบทของการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชนและการพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการปูองกันและ
ช่วยเหลือและเป็นฐานต้นทุนของความสามารถในการแข่งขันการขับเคลื่อนภาคเยาวชนในระดับประเทศและ
ระดับโลก   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือน าผลการวิจัยก าหนดในมิติสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ท้องถิ่นต่อไปในการพัฒนา

โรงเรียนวัดก าแพงถม จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้สนับสนุนโครงการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ต่ อ ไ ป แ ล ะ ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ด้ า น ก า ร บิ น ข อ ง              
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี   ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทย  ที่ เ ป็น องค์ความรู้ ใหม่ด้ าน การสื่ อสารแห่ งพระราช อัจฉริ ยภาพด้ านการบินของ              
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทยที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน อีกครั้งยังเป็นการการวิจัยด้านองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพระราช
อัจฉริยภาพด้านการบิน ตลอดจนเพ่ือการถวายพระพรพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงขึ้นทรงราชย์เป็นกษัตริย์ 
รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ การสืบราชสันตติวงศ์นี้ จึงน าความปลื้มและขวัญก าลังใจมาสู่พสกนิกรชาว
ไทยอย่างยิ่งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 38 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีผูกพันกับพระองค์ท่านใน
ฐานะที่เป็นข้ารองบาทในการส านึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถน ามา
ปรับใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์การสื่อสารหรือศาสตร์อ่ืนใดอันมีพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
พระองค์ท่านเป็นต้นแบบได้เรียนรู้ดังพระราชด าริของพระองค์ท่านที่ทรงตระหนักในความส าคัญของเยาวชน
เปรียบเสมือนอนาคตของชาติและยังเป็นการน าผลงานวิจัยในการพัฒนาและก าหนดในมิติสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ท้องถิ่นต่อไปในการพัฒนาโรงเรียนวัดก าแพงถม จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องส่งเสริมเด็กและเยาวชนในระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาต่อไป   
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แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการศึกษา 
น าเสนอผู้บริหารในการจัดท าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางวิชาการเพ่ือก าหนดในมิติสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ท้องถิ่นต่อไปในการพัฒนาโรงเรียนวัดก าแพงถม จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเด็กและเยาวชนในระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษาต่อไป อีกทั้งเพ่ือเป็นการเสนอการวิจัยการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนไทย ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยที่ยังไม่เคยศึกษามาก่อน 
อีกครั้งยังเป็นการการวิจัยเพ่ือการถวายพระพรพระองค์ท่านด้านองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารที่
พระองค์ท่านทรงขึ้นทรงราชย์เป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ การสืบราชสันตติวงศ์นี้ จึงน า
ความปลื้มและขวัญก าลังใจมาสู่พสกนิกรชาวไทยอย่างยิ่งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 38 แห่ง ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีผูกพันกับพระองค์ท่านในฐานะที่เป็นข้ารองบาทในการส านึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ที่สุดมิได้ อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถน ามาปรับใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์การสื่อสารหรือศาสตร์อ่ืน
ใดอันมพีระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของพระองค์ท่านเป็นต้นแบบได้เรียนรู้ดังพระราชด าริของพระองค์ท่าน
ที่ทรงตระหนักในความส าคัญของเยาวชนเปรียบเสมือนอนาคตของชาติ  

 ท้ายสุดบทความวิชาการเรื่องแนวทางการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบินของ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกู ร 
กิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องทางการสื่อสารแห่งพระราชอัจฉริยภาพด้านการบิน
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หัว  
ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยเป็นการวิจัยเอกสาร หรือ การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือหนึ่งการศึกษาเชิงวาทวิทยาและการสื่อสารอาจสะท้อนการวิจัยสิ่จินตคดีและสื่อสารในมุมองเชิง
สุนทรีย์นิเทศศาสตร์ทางศาสตร์ของพระราชา โดยการสื่อสารเรื่องนี้เป็นมุมมองใหม่ของการวิจัยอันมี   
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการน าผลการศึกษามาพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการก าหนดวาทกรรทางสังคมที่มีความสนใจแสวงหาค าตอบทาง
สังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยาสังคมวิทยามักเลือกใช้เมื่อเกิดปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมที่สาธารณะชน
ต้องการทราบและน ามาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลต่อนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน ถึงความเป็นวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชน โดยน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการของนัก
ปฏิบัติงานสื่อสารมวลนให้ได้ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสื่อสารศาสตร์พระราชาเป็นส าคัญ 
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ข้อ เ สนอแนะ  จ ากการศึ กษา แนวทางการสื่ อ ส า รแห่ งพระร าช อัจฉริ ยภ าพด้ านการบิ น ของ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราช วรางกู ร 
กิติสิ ริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ เบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ 1. ข้อค้นพบควรน าการวิจัยหลากหลายในการ
พัฒนางานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์พระราชาที่เชี่ยมโยงต่อการสื่อสารเชิงบูรณาการอันมีความเชื่อว่า
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยในการพัฒนาประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งในการน า
ศาสตร์พระราชามาเป็นหลัการพัฒนาบ้านเมืองถือเป็นปฐมของมวลมนุษยชาติที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวใน
โลกที่น าหลักศาสตร์ของพระราชาการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความผาสุกเป็นต้นแบบที่นานาประเทศน าไปใช้ 2.
ข้อค้นพบถือเป็นการน าหลักของความเป็นหนึ่งเดียว(Oneness Prineiple)ส าหรับการพัฒนาองค์การกับ
ประชาชนบูรณาการเข้ามาเป็นระบบเดียวกันกับศาสตร์พระราชาเป็นพลังต้านความเสื่อมและพลังสร้าง
ประเทศ 
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ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย 

        ปญหาคณิตศาสตร สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ชื่อผูวิจัย       นายศักด์ิชาย ขวัญสิน 

 ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 โรงเรียนบานปงแมลอบ สพป.ลําพูน เขต 1 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียน และหลังเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะ 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง 
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานปงแมลอบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ปการศึกษา 2561 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร จํานวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใชควบคูกับชุดฝกเสริมทักษะ จํานวน 19 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ  
การเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สวนการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย คารอยละ 
คาเฉลี่ยรอยละและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 
79.47/78.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว คือ 75/75  2) ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ที่เพิ่มข้ึนเทากับ 52.33 โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 26.52 
และ 78.85 ตามลําดับ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวม (µ) เทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( )  เทากับ 0.40

คําสําคัญ : ชุดฝกเสริมทักษะ (Skill Practice Packages), การแกโจทยปญหา (problem solving) 

บทนํา 
คณิตศาสตรนับวาเปนศาสตรที่มีความสําคัญและผูกพันกับมนุษยมานานแลว อีกทั้งยังมี 

ความจําเปนในชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึน มีผูกลาวไววาคณิตศาสตรมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับ 
การเปนพลเมืองดีของชาติ เพราะชวยพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ มีสติปญญา มีเหตุผล มีทักษะในการคิด
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คํานวณ และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (บุญทัน อยูบุญชม, 2546 : 1) คณิตศาสตรเปนวิชาสรางสรรค
จิตใจของมนุษย ซึ่งเกี่ยวของกับความคิดกระบวนการและเหตุผล ฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบ และ 
เปนรากฐานของ วิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนาทางด านเทคโนโล ยี  วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ ลวนแตอาศัยคณิตศาสตรทั้งสิ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2539 : 1)   

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ก็เปนอีกสาระหน่ึงซึ่งอยูในกลุมสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตอง
ใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของ
ชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งกลาวไดวาคณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง 
แตเห็นไดวาจากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
ซึ่ ง โรง เรียนที่ ครูผู วิจัยสอนอยูก็ เชนกัน จากการ วิเคราะหการ เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
โรงเรียนบานปงแมลอบในปการศึกษาที่ผานๆ มาพบปญหา คือ น ัก เ ร ีย น เ รียนขาดทักษะพื้นฐาน  
การ คํานวณ ขาดกระบวนการ คิดแกปญหา  มี เจตคติไม ดีตอ วิชาคณิตศาสตรหรือสาเหตุอาจจะมาจาก
ครูผู สอนไมนําเทคโนโลยีหรือใชน วัตกรรม ใหมๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเน้ือหา
และความตองการของผูเรียน หรือใชวิธีการสอนที่ไมย่ัวยุหรือไมดึงดูดความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู 
อยากเรียน  ใชการสอนโดยเนนเน้ือหาเปนศูนยกลางไมเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  ครูเรงสอนใหจบเน้ือหาโดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางระห วางบุคคล  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 ที่ผานมาโรงเรียนบานปงแมลอบไดคะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 28.46 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1, 2560) และเมื่อพิจารณารายมาตรฐาน
แลวพบวา มาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา คือมาตรฐาน ค1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจาก 
การดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการใน 
การแกปญหา เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ 

จากวิเคราะหขอสอบ O-NETช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ขอสอบสวนใหญจะเนนเรื่องการคิด
วิเคราะหและการแกโจทยปญหา แตนักเรียนอาจจะไมคุนกับขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะหซึ่งตอบแบบเดาสุม
ไมได รวมทั้งจากการที่ครูผูสอนไดวิเคราะหสาเหตุ และปจจัยที่เกี่ยวของในการทําใหผลการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรลดลง ก็พบวา นักเรียนขาดการฝกทักษะการคิดวิเคราะห สวนใหญเนนการจํา
มากกวาความเขาใจ ซึ่งทําใหนักเรียนไมเขาใจโจทยปญหา วิเคราะหโจทยปญหาไมเปนและไมรูวาโจทยปญหา
แตละขอเปนเรื่องการบวก หรือการลบ หรือการคูณ หรือการหาร รวมไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณดวย 
ซึ่งเปนความรูที่จะตองนําไปใชในการเรยีนในระดับที่สงูข้ึน จนทําใหนักเรียนขาดพื้นฐานที่ดี ทําใหนักเรียนเรียน
บทตอไปไมเขาใจเพิ่มเติมไปอีกจนความไมเขาใจสะสมเพิ่มข้ึนไปเรื่อยๆ จนกลายเปนความไมเขาใจซ้ําซอน 
ที่แกไขไดยาก และอีกสาเหตุหน่ึงที่สําคัญ ก็คือ นักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร กลาวคือ นักเรียน
สวนใหญไมชอบเรียนคณิตศาสตร เพราะคิดวาเปนวิชาที่มีเน้ือหายาก เรียนแลวเขาใจยาก เรียนแลวเครียด 
เรียนแลวไมสนุก นาเบื่อ กิจกรรมการเรียนรูไมนาสนใจ และมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหทําเยอะ 
และยาก เปนตน 

การนําชุดฝกเสริมทักษะมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนนาจะสามารถแกปญหา 
ดังกลาวได เพราะชุดฝกเสริมทักษะนาจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันๆ ไดทันทวงที 
ทราบขอบกพรองของนักเรียนแตละคนและเปนการประหยัดเวลาซึ่งนักเรียนไมตองเสียเวลาในการลอก
แบบฝกหัดทําใหมีเวลาและโอกาสฝกมากข้ึน การใชชุดฝกเสริมทักษะเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยแกปญหาใน 
การสอนคณิตศาสตร เพราะชุดฝกเสริมทักษะไดแบงเน้ือหาออกเปนหนวยยอย โดยเรียงลําดับจากเน้ือหางาย
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ไปหายากและมีตัวอยางที่ชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาดีย่ิงข้ึน เพราะนักเรียนสามารถสรางกระบวนการ
เรียนของตนเอง  นักเรียนจะไมประสบความสําเร็จและไมสามารถแกปญหาไดถูกตอง ถาไมมีการฝกทักษะ 
(ฉวีวรรณ กีรติกร, 2538 : 7) ชุดฝกเสริมทักษะเปนสื่อชนิดหน่ึงที่จะทําใหนักเรียนไดฝกใชความคิดเชิง
คณิตศาสตรที่ไดจากตัวอยางฝกการแกปญหาในตัวอยาง ในการฝกมากๆ และสม่ําเสมอของนักเรียนจะทําให
นักเรียนเขาใจวิธีการคิดคํานวณและดําเนินการแกปญหาตางๆ ได นอกจากน้ีชุดฝกเสริมทักษะสามารถชวยให
นักเรียนทราบวาเขาตองทําแบบฝกในชุดฝกเสริมทักษะไปเพื่ออะไร แบบฝกหัดมีคุณคาอยางไร (สมทรง 
สุวพานิช, 2539 : 74) ชุดฝกเสริมทักษะเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก ชวยใหนักเรียนได
ฝกฝนทักษะเต็มที่สามารถทบทวนไดดวยตนเองและยังเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนไดอีกดวย (วิไลวรรณ 
พุกทอง, 2542 : 63) การเรียนการสอนที่จะชวยทําใหวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน โดยนําสื่อ
ประเภทชุดฝกเสริมทักษะเพิ่มเติม จากแบบฝกหัดที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสราง
ข้ึน ตลอดจนการใช ชุดฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรที่แตกตางไปจากเดิมจะทําใหนักเรียนเรียนดวย 
ความสนุกสนานทั้งในหองเรยีนและนอกหองเรียน นักเรียนมีโอกาสฝกความคิดสรางสรรคและเกิดเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร (เสรี กาหลง, 2542 : 6) การใชชุดฝกเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนสงผลตอ 
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดดีย่ิงข้ึน เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองการการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอและถือเปนอีกเครื่องมืออีกชนิดหน่ึงที่จะชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหปญหาและสามารถหา
คําตอบไดถูกตอง  

จากเหตุผลดังกลาวครูผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงภาระหนาที่ของครูผูสอน และความสําคัญของ 
วิชาคณิตศาสตร ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงข้ึน และเพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนาสนใจและ 
มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร มีความสุขในการเรียน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพของนักเรียนในยุคปฏิรูป ดังน้ันครูผูวิจัยจึงไดความสนใจ 
ที่จะพัฒนาและสรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยนํารูปแบบกระบวนการแกโจทยปญหาของโพลยา (Ploya’s Problem 
Solving Steps) มาใช โดยมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของแตละคนควบคูไปกับการเรียนรู
อยางมีความสุข 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแก

โจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที ่6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน กอนเรียน และหลงัเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะ

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรือ่ง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที ่6 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร เรือ่ง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที ่ 6 
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วิธี ดําเนินการวิจัย  
กลุมเปาหมายท่ีศึกษา 
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาในเรือ่งน้ี  ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6       

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานปงแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน 18 คน     

เครื่องมือในการวิจัย 
1) ชุดฝกเสริมทักษะการกแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 6 ชุด โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
1.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6  
1.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย วารสาร สิ่งพิมพ และตําราตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสราง

ชุดฝกเสริมทักษะและการจัดทําชุดฝกเสริมทักษะ 
1.3 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของ เชน แนวการทางจัดกิจกรรม 

การเรียนรูคณิตศาสตร ตลอดจนเทคนิคการสอน การสรางนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
จิตวิทยาการเรียนรู 

1.4 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจากเอกสาร เว็บไซตและ
งานวิจัยตางๆ ตลอดจนปรึกษาผูที่มีความเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน 

1.5 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  และตัว ช้ีวัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อการออกแบบโครงสราง และหนวยการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.6 วิเคราะห ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และความคิดรวบยอด สมรรถนะสําคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อกําหนดช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวย
การเรียนรูที่ 2 เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

1.7 ออกแบบชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

1.8 วิเคราะห ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และความคิดรวบยอด สมรรถนะสําคัญ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อจัดทําแผนการเรียนรู และพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมทั้งเครื่องมือการวัด 
และประเมินผล การเรียนรู ที่ใชประกอบการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง 
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6 

1.9 วิเคราะหตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และเน้ือหา แลวแบงเน้ือหาเปน 4 เรื่อง ดังน้ี 
1) โจทยปญหาการบวกและการลบ
2) โจทยปญหาการคูณ
3) โจทยปญหาการหาร
4) โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

1.10 สรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 6 ชุด ใชเวลาเรียนทั้งหมด 19 ช่ัวโมง ซึ่งแตละ 
ชุดประกอบดวย คําช้ีแจงชุดฝกเสริมทักษะ ตัวอยาง แบบฝกเสริมทักษะ แบบทดสอบ เกณฑการประเมิน 
และบรรณานุกรม 
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1.11 นําชุดฝกเสริมทักษะที่สรางข้ึนใหผู เช่ียวชาญจํานวน 5 ทานไดตรวจสอบ 
ความถูกตอง  ซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและ
เน้ือหา รวมทั้งประเมินความเหมาะสมความสอดคลองของประเด็นตางๆ ของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  โดยกําหนดเกณฑการประเมิน  ดังน้ี 

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 

และกําหนดเกณฑในการแปลผลของการประเมินชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของผูเช่ียวชาญ  ดังน้ี 

คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  มีความเหมาะสมมาก 
คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  มีความเหมาะสมปานกลาง 
คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50  มีความเหมาะสมนอย 
คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

แลวนําชุดฝกเสรมิการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ โดยปรับแบบฝกเสรมิทักษะบางขอใหมีความเหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนไมยาก
หรืองายเกินไป รวมทั้งปรบัขนาดของอกัษรและภาษาที่ใชใหเหมาะสมกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   

1.12 หลังจากปรับปรุงแกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรแลวนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตามข้ันตอนดังน้ี 

1.12.1 ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (1 : 1) ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา  25560 โรงเรียนบานปงแมลอบ สาขาขุนกอง อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน 3 คน 
ใชอัตราสวน 1 : 1 : 1 หมายถึง เปนนักเรียนที่เรียนระดับเกง 1 คน เรียนระดับปานกลาง 1 คน และเรียน
ระดับออน 1 คน เพื่อตรวจสอบการสื่อความหมายของภาษาที่ใชในชุดฝกเสริมทักษะโดยสังเกตวานักเรียน 
มีพฤติกรรมตอบสนองตอการเรียนในดานการใชเวลากับกิจกรรมการเรียน สํานวนภาษาที่ใช ความยากงาย 
ของเน้ือหา ลําดับข้ันตอนของเน้ือหาในชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา ความชัดเจนของคําสั่งและ 
ความนาสนใจของชุดฝกเสริมทักษะ  ซึ่งผลการทดลองพบวา ในการทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึงผูวิจัยไดพบ
ขอบกพรองของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรในการทําชุดฝกเสริมทักษะ ชุดที่ 1 โจทย
ปญหาการบวก นักเรียนที่เรียนออนจะไมสามารถทําแบบฝกเสริมทักษะได ผูวิจัยจึงตองใหคําแนะนําและ 
ในดานการใชเวลานักเรียนกลุมออนจะใชเวลาในการทําแบบฝกเสริมทักษะมากกวานักเรียนกลุมเกงและกลุม
ปานกลาง สวนนักเรียนกลุมเกงในการศึกษาชุดฝกเสริมทักษะชุดที่ 1 จะใชเวลาในการทํากิจกรรมพอดีกับ 
เวลาที่กําหนด แตชุดที่ 2-6 จะเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไว จากปญหาดังที่ไดกลาวมาแลว จึงไดปรับปรุงแกไข
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และนําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ไปทดลองกับนักเรียนกลุมกลางตอไป  

1.12.2 ทดลองแบบกลุมขนาดกลาง (1 : 10) นําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานปงแมลอบ สาขาบานหวยฮอม ปการศึกษา 2556 จํานวน 10 คน เปนนักเรียนที่มีระดับผลการ
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เรียนเกง 3 คน ปานกลาง 4 คน และออน 3 คน เพื่อหาขอบกพรองของชุดฝกเสริมทักษะโดยดําเนินการ
ทดสอบกอนเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 19 แผน และใหนักเรียนทํากิจกรรม
ตามชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ทั้ง 6 ชุด ตามลําดับ และมีการทดสอบหลังเรียน 
แตละชุด และเมื่อเรียนครบทั้ง 6 ชุด ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ขณะดําเนินการสอนผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนจับเวลาในการทํากิจกรรม ผลการทดลองพบวา ระยะเวลาที่ใชในการเรียนของนักเรียนทั้ง 3 กลุม คือ
นักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง ใชเวลาศึกษากิจกรรมและทําแบบฝกเสริมทักษะบางแบบฝกเร็วกวานักเรียน
กลุมออน และผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียน 
จํานวน 10 คน พบวาคะแนนการทําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนในการ
ทดลองกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยเทากับ 410.90 คิดเปนรอยละ 78.41 สวนคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.50 คิดเปนรอยละ 78.75 และประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร (E1/E2 ) มีคาเทากับ 78.41/78.75 

จากการทดลองกลุมเล็ก ผูวิจัยไดพบขอบกพรองของการใชชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร จึงไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.13 นําชุดฝกเสริมทักษะที่ไดปรับปรุงแกไขมาใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานปงแมลอบ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 18 คน       

2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 19 แผน 

2.1 ศึกษาขอบขายเน้ือหาของการสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เอกสารการสอนคณิตศาสตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางจัดทําขอบขายเน้ือหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

2.2 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เพื่อเปนกรอบในการจัดทําหนวยการเรียนรู 

2.3 จัดทํ าแผนการจัดการ เรี ยนรู  เ รื่ อ งทักษะการแก โจทยปญหาคณิตศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยแตละแผนมีองคประกอบคือสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู  ตัวช้ีวัด จุดประสงค
การเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล  

2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 6 ที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางและเน้ือหา ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของประเด็นตางๆ ของแผนการจัด 
การเรียนรู ไดแก สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู  สื่อการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล โดยกําหนดเกณฑการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

 5   หมายถึง  ดีมาก 
 4   หมายถึง  ดี 
 3   หมายถึง  ปานกลาง 
 2   หมายถึง  ปรับปรุง 
 1   หมายถึง  ใชไมได 
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กําหนดเกณฑในการแปลผลของการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00  อยูในระดับดีมาก 
 คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  อยูในระดับดี 
 คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย   2.51 – 2.50  อยูในระดับปรับปรุง 
 คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  ควรจัดทําใหม 

ผลปรากฏวา ผูเช่ียวชาญใหปรับปรงุวิธีการวัดผลและเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู รวมทั้งปรบักิจกรรมบางกจิกรรมใหเหมาะสมกับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู จึงไดนําแผนการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเพื่อให 
ชัดเจนข้ึน และนําไปใชสอนกับกลุมเปาหมายที่ศึกษาตอไป        

3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤท ธิ์ท างการ เ รียนคณิตศาสตร  เ รื่ อ งทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร จํา น วน  1  ฉบับ  เ ปน แบ บ ทดสอบ ชนิด เ ลือกตอบ  จํา นวน40ขอ  เปนขอชุด
เดียวกัน โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 

3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดและโครงสรางของแบบทดสอบ 

3.2 วิเคราะหเน้ือหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เพื่อนําขอมูลมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรตามรายจุดประสงคที่ต้ังไว 
จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 50 ขอ    

3.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและโครงสรางแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับ
แบบทดสอบแตละขอ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

3.3.1 นําขอคําถามแตละขอในแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
วาแบบทดสอบแตละขอมีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและโครงสรางสิ่งตองการวัดหรือไม 

3.3.2 นําผลการตัดสินของผูเช่ียวชาญทุกทานมาสรุป โดยการแจกแจงความถ่ีในแตละ
ขอคําถามวามีผูเช่ียวชาญเห็นวาวัดไดตรงเน้ือหาและโครงสรางที่ตองการวัดกี่คน ไมตรงกี่คน 

3.3.3 ตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางแตละขอคําถาม 
โดยใชเกณฑการวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยพิจารณาคา 0.50 ข้ึนไป ผลการตรวจสอบได
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ 

3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ไปทดลองใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 ลําพูน ปการศึกษา 2560 จํานวน 
50 คน เพื่อหาคาดังน้ี 

3.4.1 เพื่อหาความยากงาย 
3.4.2 เพื่อหาคาอํานาจจําแนก 
3.4.3 เพื่อหาคาความเช่ือมั่น   
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3.5 การหาความเช่ือมั่นของขอสอบทั้งฉบับ วิเคราะหโดยใชสูตร KR – 20 ซึ่งการหาคา 
ความเช่ือมั่น วิธีน้ีจะใชแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผูสอบครั้งเดียว โดยมีการใหคะแนนเปนระบบ 
0 - 1 คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ไดแบบทดสอบคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนของหนวย
การเรียนรู แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.71 

3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
มาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ แลวเลือกเฉพาะขอที่มีคาความยากงาย 
ระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป ไดแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร จํานวน 40 ขอ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและตัวช้ีวัด มีคา p และ r อยูในชวง 
p = 0.48 - 0.60, r=0.32 - 0.80  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 ฉบับ 10 ขอความ 
มีลักษณะเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีข้ันตอนการสรางดังน้ี ฃ 

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามพึงพอใจ 
4.2 วิเคราะหเน้ือหาที่วัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่วัด 
4.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใช

ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เ รื่ อง  ทักษะการแก โจทยปญหาคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอยที่สุด โดยมีรายการประเมินจํานวน 10 ขอ ดังตอไปน้ี   

1) การเรียนวิชาน้ีทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน
2) เน้ือหาวิชาน้ีมีความสําคัญตอการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
3) เทคนิคการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4) สื่อการเรียนการสอนหลาหลายและชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค
5) นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากครูผูสอนในบทเรียนน้ีมาก นอยเพียงใด
6) กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง
7) นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาละรวมกันตัดสินใจ
8) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และ

มีความคิดสรางสรรค 
9) นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมีความสุขกับการเรียนวิชาน้ี
10) นักเรียนรูสึกวาจํานวนแบบฝกมากนอยเพียงใด

4.4 นําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ และภาษาที่ใชเพื่อใหมี
ความชัดเจน และเหมาะสมกับงานวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งจากการตรวจ พบวามีขอแกไขในเรื่อง
ภาษาและความชัดเจนเล็กนอย ครูผูวิจัยจึงไดแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําที่ได รวมทั้งคํานวณหาคา IOC 
และคัดเลือกขอความที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งไดขอความแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00   

4.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะ

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งหมด 19 ช่ัวโมง (ในเดือนมกราคม) และเก็บ
รวบรวมขอมูลตลอดเวลาการทําวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. นําชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไปใชจริงกับนักเรียน 

2. รวบรวมขอมูลจากนักเรียนในการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง
ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 2.1 กอนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยใหนักเรียนที่เปนประชากรทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test) 

2.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูโดยใชเรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 19 แผนการจัดการเรียนรู และ 6 ชุดฝกเสริมทักษะ        

2.3 หลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเรือ่ง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ครบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) 

2.4 ให นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในช้ันเรียนน้ี ไดแก การรวบรวมผลการทํากิจกรรมโดยใช
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร การทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) 
และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ตามเกณฑ

75/75 โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตร ทําการวิเคราะหจากคะแนนผลการทดสอบกอนและหลังเรียนโดยใชคารอยละและคาเฉลี่ยรอยล 
3. วิเคราะหระดับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริม

ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลการวิเคราะหโดยภาพรวม ใชเกณฑดังน้ี 
(หนูมวน รมแกว, 2549 : 67)        

พึงพอใจมากที่สุด  5  คะแนน 
พึงพอใจมาก         4  คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  3  คะแนน 
พึงพอใจนอย         2  คะแนน 
พึงพอใจนอยที่สุด   1  คะแนน 
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 คาเฉลี่ยกําหนดดังน้ี 
คาเฉลี่ยต้ังแต  4.51 – 5.00  หมายความถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ยต้ังแต  3.51 – 4.50  หมายความถึง  พึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ยต้ังแต  2.51 – 3.50  หมายความถึง  พึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ยต้ังแต  1.51 – 2.50  หมายความถึง  พึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ยต้ังแต  1.00 – 1.50  หมายความถึง  พึงพอใจนอยทีสุ่ด 

สรุปผลการวิจัย 
1.ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 79.47/78.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
คือ 75/75   

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร มีคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละที่เพิ่มข้ึนเทากับ  52.33  โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 26.52 และ 78.85 ตามลําดับ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวม (µ) เทากับ 4.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) เทากับ 0.40 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการสรางและพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ครูผูสอนตองศึกษา

หลักการ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายใหเขาใจอยางชัดเจนเพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบชุดฝก
เสริมทักษะใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน เน้ือหาที่เรียน และมาตรฐานตัวช้ีวัด ตลอดจน การสรางสื่อและ
การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการออกแบบการวัดและประเมินผล
ผูเรียนใหหลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

2. ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ครูผูสอนควรคํานึงถึงความหลากหลาย ความแตกตางของนักเรียน(กลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน) 
ความสอดคลองกับตัวช้ีวัด เน้ือหาและบริบทดานนักเรียนและสภาพแวดลอมดวย เพื่อใหไดกิจกรรมที่สงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง 

3. ในการปรับกิจกรรมตางๆ ในแตละข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุดฝกเสริมทักษะ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรน้ัน ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเน้ือหา รูปแบบกิจกรรม นักเรียน และ
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมที่ปรับน้ันจะตองเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนดวยเปนสําคัญ 

4. ควรมีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ในแตละชุดฝกเสริมทักษะที่ใชผานมาเพื่อนําประเด็นปญหาที่ไดไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูครั้งตอไปอยางจริงจังและทันทวงที 
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5. ในการตรวจแบบฝกเสริมทักษะ ผลงานหรือช้ินงานในแตละครั้ง ผูวิจัยน้ันควรที่จะใหขอมูล
ยอนกลับแกนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม และควรตรวจทันที เพราะจะไดใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน
ไดทัน เพื่อจะนําขอผิดพลาดไปแกไขงานแลวนํากลับมาสงใหม หรือเพื่อนําขอบกพรองไปเปนขอคิดใน        
การพัฒนาช้ินงาน/ผลงานของตนเองในงานช้ินตอไป 
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ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อผู้วิจัย นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่

มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random sampling) ด้วยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบ  4 MAT ด าเนินการทดลองแบบ Quasi-Experimental Design ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลองประเภทกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง ใช้เวลาทดลองจ านวน 12 คาบ คาบละ 
50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน  2 คาบ โดยใช้เนื้อหาแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง กาพย์เห่เรือ และสาม
ก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT จ านวน 4 
แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.71 และแบบสอบถาม
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น  0.93 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติพ้ืนฐาน

ค่าเฉลี่ย x̅  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และ t-test for Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT อยู่ในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ : สอนแบบ 4 MAT, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย,เจตคติวิชาภาษาไทย 

บทน ำ 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทย เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารและการเรียนรู้ของคนไทย คน

ไทยใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย ดังนั้นภาษาไทยจึงเปรียบเสมือนทองค าที่มีคุณค่าและ
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ความส าคัญยิ่งต่อคนไทยและประเทศไทยดังทีก่าญจนา นาคสกุลและคณะ (2548: ค าน า) กล่าวถึงความส าคัญ
ของภาษาไทยว่า  

"ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนไทยใช้เป็นเครื่องมือในการคิด ในการสื่อสาร และในการด ารงชีวิตของตน 
ภาษาไทยท าให้คนไทยเข้าใจกัน และมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน" ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัฒน์การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษายึดตามหลักการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553) หมวด 4 มาตรา 22 ที่กล่าวว่า
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานสาระความรู้ การปลูกฝังคุณธรรม การจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนให้ผู้สอนเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตลอดจน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของสถานศึกษาในปัจจุบันได้ยึดตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย การ
อ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูดหลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมทักษะเหล่านี้ต้องอาศัย
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะต่างๆ ได้รอบด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี และใช้ทักษะภาษาในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอด
ทั้งเป็นเครื่องมือใน     การแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือพัฒนาความรู้ 
และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการพัฒนาทักษะภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันและใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสอนภาษาไทยจะมีความส าคัญ แต่จากการศึกษาสภาพปัญหา  การจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ผลสอบในระดับประเทศ(สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ. 2560: ออนไลน์) ระบุว่าผลสอบ O-NET วิชาภาษาไทยปี 2560 มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์โดยในปี 
พ.ศ. 2560 ร้อยละ 49.25  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยการสอบวิชาภาษาไทยของผู้เรียน
ทั่วประเทศในภาพรวมต่ ากว่าร้อยละ 50 ปัญหาข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุส าคัญประการ
หนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่ครูผู้สอนยังไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนได้  นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ยังไม่
สามารถกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย จึง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิติรัตน์ วิเชียรมงคลกุล (2548: 
2) ที่พบว่าในปัจจุบันครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
รองลงมารอ้ยละ 84 เป็นการอภิปรายในชั้นเรียน  และการค้นคว้าท ารายงาน คิดเป็นร้อยละ 82 ตามล าดับ อีก
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ทั้งยังขาดการพัฒนาการจัดการศึกษาตามกลไกของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
อีกด้วย 

ปัญหาดังกล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าหากครูมีวิธีจัดการเรียนการสอนได้ดีผู้เรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งการจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นนั้น ครูต้องมีการใช้รูปแบบ
การสอนที่ต่างจากการสอนรูปแบบเดิม รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้ในการสอนแบบผสมผสานได้ เนื่องจากรูปแบบการสอน 4 MAT เป็นรูปแบบการสอนที่ได้รับการ
ยอมรับและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสมองซีกซ้ายและซีกขวาตามความถนัดของผู้เรียน เป็น
ที่แพร่หลายในหมู่การจัดการศึกษา แมคคาร์ธี (1990: 31-37) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
แบบวัฏจักร 4 MAT ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนตามวัฎจักรที่มี 8 ขั้นตอน เพ่ือตอบสนองผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน และใช้หลักการสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาเข้ามาร่วมด้วย โดยครูจะต้องสอนตามวงจรเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมายผู้เรียนทุกประเภท การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 4 MAT มีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษา จิตวิทยา ประสาทวิทยา และการจัดการดังที่อุษณีย์ โพธิสุข (2542: 62) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ 
4 MAT เป็นการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน 4 แบบ ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับโครงสร้างทางสมอง และระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาสอดคล้องกับที่พยงค์ จิระพงษ์ 
(2544: 49) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกระบวนการ การเรียนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ โดยจัดแบ่งช่วงเวลาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในแต่ละเรื่อง ยึดหลักการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนองผู้เรียนทุกรูปแบบการเรียนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ และได้ปรับตัว
เรียนรู้ในแบบ การเรียนอื่นๆ ด้วย อีกทั้งยังมีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีก
ขวาเพ่ือให้สมองทั้งสองซีกมีการพัฒนาที่สมดุลนอกจากนี้ธิติรัตน์ วิเชียรมงคลกุล (2548: 25) ยังได้กล่าวไว้ว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MATเป็นการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้เฉพาะตัวของนักเรียนทั้ง 
4 แบบ โดยลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับระบบ     การท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาไทยที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 
2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ระยะเวลาในการวิจัย
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การจัดกระท าข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล

กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ห้องเรียน รวม 480 คน 
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 50 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random  sampling) โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT 
ระยะเวลำในกำรวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลองจ านวน 10 
คาบ คาบละ 50 นาที รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน 2 คาบ เป็น 12 คาบ 
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่อง ดังนี ้

    1 กาพย์เห่เรือ 
 2 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
3. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย
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1. ข้ันตอนในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบ 4 MAT
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ตามข้ันตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ขอบข่ายของเนื้อหา ตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียน มาตรฐานและตัวชี้วัด สาระส าคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และแหล่งการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 1.2 ศึกษาข้อมูล คัดเลือก และรวบรวมเนื้อหา ที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษา
จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 และวรรณกรรมเรื่องกาพย์เห่เรือ สามก๊ก จากกรมศิลปากร โดยพิจารณาให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร 

 1.3  ศึกษาทฤษฎี หลักการและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT  จาก
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและประเมินค่า
ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. วิธีกำรหำคุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ กำรสอนแบบ 4 MAT
2.1 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน า 
 2.2 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองสอน เพ่ือ

ทดสอบหาคุณภาพกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า ข้อบกพร่องความเหมาะสมด้านเวลาที่
ผู้เรียน ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มทดลอง  

3. ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ใช้ทดสอบก่อนและหลัง เสร็จสิ้นการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการหาคุณภาพของเครื่องมือ

วัดผลของนักการศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ตาม

ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดหรือตอบ
มากกว่า 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
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4. วิธีกำรหำคุณภำพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย
4.1  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้สอนวิชาภาษาไทยจ านวน 3 ท่าน

ตรวจแก้ไข และดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนน ความ
คิดเห็นไว้ดังนี้ 

คะแนน  +1  ส าหรับข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คะแนน   0  ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คะแนน  -1  ส าหรับข้อสอบที่ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 4.2 น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หมายความว่าข้อสอบ ข้อนั้นๆ มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ได้ จ านวน 36 ข้อ 

 4.3 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ปรับปรุงแล้ว ไปทดสอบกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงาม จ.ชลบุรี ที่เคยผ่านการเรียน
การสอนกาพย์เห่เรือ จ านวน 1 ห้องเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จ านวน 30 คน น า
กระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 

 4.4 ผู้วิจัยน าผลการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระดับ 0.37 -0.77 
และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับ 0.20 - 0.71 เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไว้ 
จ านวน 30 ข้อ  

 4.5 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ว ไปทดสอบกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การทดลอง แล้วน าผลการทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (ล้วน สาย
ยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-198) ได้ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ 0.71 

5. ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบสอบถำมวัดเจตคติต่อกำรเรียนวิชำภำษำไทย
การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยมีล าดับ

การสร้าง ดังนี้ 
5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 

(Likert) 
 5.2 ผู้วิจัยรวมรวบและวิเคราะห์เนื้อหาแบบวัดเจตคติของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา และน ามา

เทียบเคียงกับการวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย และสรุปเป็นกรอบด้านการวัดที่ส าคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
5.2.1 ด้านเนื้อหาวิชาภาษาไทย 
5.2.2 ด้านกิจกรรมการเรียน และความสนใจในการเรียน 
5.2.3 ด้านการออกแบบสื่อการสอน 
5.2.4 ด้านครูผู้สอน 
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 5.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามที่แสดงลักษณะของเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย น าข้อความที่
สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย 2 ท่าน ทางด้านวัดผล 1 ท่าน ตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้
ในการแก้ไข ปรับปรุงให้เข้าใจง่าย ครอบคลุม ชัดเจน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ตาราง 1 เกณฑ์การให้คะแนน แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมคิดเห็น 
4.50 – 5.00 หมายถึง   มากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง   มาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง   ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง   น้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง   น้อยที่สุด 

ที่มา: บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น.หน้า 103. 
6. วิธีกำรหำคุณภำพแบบสอบถำมวัดเจตคติต่อกำรเรียนวิชำภำษำไทย

6.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อความกับลักษณะพฤติกรรมและความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพ่ือหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปได้ 30 ข้อ 

6.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่คัดเลือกไว้ทดลองใช้กับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จ.ชลบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จ านวน 30 คน 

6.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่ได้มาตรวจให้คะแนน แล้วเรียง
ค่าคะแนนจากสูงไปต่ า แบ่งกลุ่มสูง - กลุ่มต่ า โดยใช้สัดส่วน 25% จากนั้นวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกเป็นราย
ข้อโดยใช้ t-distributionแล้วเลือกข้อความที่มีค่า t ระหว่าง 1.75-5.51 ไว้จ านวน 20 ข้อ 

6.4  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ที่เคยผ่านการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง  จ านวน 50 คน  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการ

เรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (α-Cronbach) (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 171-172) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.93 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ Quasi-Experimental Design ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลองประเภทกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The single group, Pretest – 
Posttest Design) มีแบบแผนตามตาราง (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550) ดังนี้ 
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ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง (The single group, Pretest – Posttest Design) 

กลุ่ม วัดผลก่อนทดลอง ทดลอง วัดผลหลังการทดลอง 
E O1 X O2

กำรจัดกระท ำข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยแบบ 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
2. ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอน ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MATจ านวน 12 คาบๆ ละ 50 นาทีรวมทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย แบบ 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบสอบถาม
วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

4. ตรวจแบบทดสอบและแบบสอบถาม แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ใช้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติ t-test for 
dependent samples 

3. ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
สรุปผลกำรวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษา

ค้นคว้าครั้งต่อไปได้ ดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนรู้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ท าให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเรียนวิชาภาษามากข้ึน ในการจัดกิจกรรมแต่ละข้ันตอนท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานและกล้าแสดงออก ผู้สอนจึงควรน ารูปแบบการสอน ไปใช้ในการสอนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน โดยการจัดการเรียนรู้และผู้สอนควรจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน  

 1.2 จากผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อนักเรียนมีความรู้สึกชอบ
รูปแบบการสอนของครูมีคะแนนสูงสุดผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญกับการเลือกรูปแบบและวิธีการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT กับวิชาอ่ืนๆ เช่น

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศึกษา เป็นต้น 
  2.2 ควรท าการวิจัยกับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพ่ือให้ทราบว่า กระบวนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ใช้ได้ดีกับนักเรียนในทุกระดับการเรียนรู้หรือไม่ 
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 MAT กับกลุ่ม

ตัวอย่างในระดับชั้นอื่นๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแนวทางใน การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติ  

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 

ชื่อผู+วิจัย นางสาวกานตIธีราณัจส์ิ  อุดมฤทธ์ิ 

ครูผู5ชOวย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒนI  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

บทคัดย5อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคI 1) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช5บทบาทสมมติเพ่ือ

พัฒนาทักษะการพูดให5มีประสิทธิภาพตามเกณฑI 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด5านการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 กOอนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 ท่ีมีตOอกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติใน

การพัฒนาทักษะการพูด กลุOมตัวอยOางที่ใช5ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 โรงเรียนศีลา

จารพิพัฒนI เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  ปEการศึกษา 2561  จำนวน 1 ห5องเรียน 

รวม 12 คน โดยการสุOมแบบงOาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช5ในการวิจัย ประกอบด5วย 

แผนการจัดการเรียนรู5 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปEที่ 5 ที่มีตOอการจัดการเรียนรู5โดยการใช5กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะด5านการพูด

ภาษาอังกฤษ การวิจัยในครั้งนี้วิเคราะหIข5อมูลโดยใช5 คOาเฉลี่ย ร5อยละ สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบสมมติฐานใช5 t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัย พบวOา 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู5ภาษาอังกฤษ โดยใช5บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ

เทOากับ 85.28/78.58 สูงกวOาเกณฑIที่กำหนด 2) ทักษะด5านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปEที่ 5 ที่เรียนโดยใช5บทบาทสมมติ หลังเรียนสูงกวOากOอนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตOอการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูด อยูOในระดับมาก  
 

คำสำคัญ : พัฒนาทักษะ, พูดภาษาอังกฤษ, บทบาทสมมติ 
 

บทนำ 

สังคมโลกปuจจุบัน เปvนสังคมข5อมูลขOาวสาร มีการเปลี่ยนแปลงทางด5านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

อยOางรวดเร็ว บุคคลในสังคมต5องติดตOอพบปะเพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ไมOวOาจะ

เปvนการสื่อสารความรู5สึกนึกคิด เพื่อให5เกิดความเข5าใจกันและกันในการศึกษาหาข5อมูลความรู5 แม5แตOการ

ถOายทอดวิชาตOาง ๆ การเจรจาตOอรองด5านการค5า การประกอบอาชีพ ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดตOอคมนาคม ทำให5ประเทศตOาง ๆ มีความใกล5ชิดกัน ต5องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดความจำเปvนท่ี

จะต5องใช5ภาษากลางเปvนการสื่อสาร โดยเปvนที่ยอมรับวOาภาษาอังกฤษนั้นเปvนภาษากลางหรือภาษาสากลท่ี
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ทุกประเทศให5การยอมรับ คนในประเทศตOาง ๆ รับรู5การใช5ภาษาอังกฤษผOานสื่อตOาง ๆ ทุกวัน สินค5าและ

เครื่องใช5ในชีวิตประจำวันสOวนใหญOมีชื่อทางการค5า เครื่องหมายสัญลักษณI วิธีการใช5 และแหลOงผลิตเปvน

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนังสือ ตำรา วารสาร อินเทอรIเน็ต วิทยุ โทรทัศนI นอกจากน้ีภาษาอังกฤษจัดเปvน

เครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู5ความเจริญทางวิทยาการใหมOๆ ทั้งในด5านวิชาการเทคโนโลยีตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งล5วนแตOใช5ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ในทุก ๆ ประเทศจึงให5ความสำคัญในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงต5องจัดให5เหมาะสมกับสภาวะปuจจุบันและ

อนาคต 

ปuจจุบันประเทศไทยได5ก5าวเข5าสูOการเปvนประชาคมอาเซียน จากโครงสร5างกฎบัตรอาเซียน หมวด 

10 การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงาน ข5อ 34 ระบุไว5วOา “ The working language of ASEAN shall 

be English. ”  “ภาษาที่ใช5ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ” (กรมอาเซียน. 2552 : 29) จาก

บทบัญญัติโครงสร5างกฎบัตรอาเซียนทำให5ภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นซึ่งสอดคล5องกับปฏิญญา

อาเซียนด5านการศึกษา นโยบายข5อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในเรื่อง

ความรู5ภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะชOวยให5ผู5เรียนมีวิสัยทัศนIกว5างไกล สามารถสื่อสารกับชาวตOางประเทศได5

อยOางมั่นใจ มีเจตคติที่ดีตOอการใช5ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถถOายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณIไปสูOสังคม

โลกได5  ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได5ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได5ปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโดยมีจ ุดเน5นเพื ่อให5ผ ู 5 เร ียนสามารถใช5ภาษาอังกฤษได5ท ั ้งการฟuง พูด อ Oาน เข ียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 189)   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุOมสาระการเรียนรู5ภาษาตOางประเทศเปvนอีก

กลุOมสาระหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งนักเรียนทุกคนจำเปvนต5องเรียนรู5โดยได5รับการจัดลำดับความสำคัญอยูOใน

ลำดับที่สอง ซึ่งเปvนการเรียนรู5ที่เสริมพื้นฐานความเปvนมนุษยIและสร5างศักยภาพในการคิด การทำงานอยOาง

สร5างสรรคI ภาษาอังกฤษถูกกำหนดให5เรียนทุกชOวงชั้น โดยสถานศึกษาจัดเปvนสาระการเรียนรู5พื้นฐานที่ทุก

คนต5องเรียน และสามารถจัดเปvนสาระการเรียนรู5เพิ่มเติมที่มีความลึกและความความเข5มข5นขึ้น การเรียน

ภาษาตOางประเทศไมOได5เรียนภาษาเพื่อความรู5เกี่ยวกับภาษาเทOานั้นแตOเรียนภาษาเพื่อให5สามารถใช5ภาษา

เปvนเครื่องมือในการติดตOอสื่อสารกับผู5อื่นได5ตามความต5องการในสถานการณIตOาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 190) ซึ่งทักษะการพูดนับวOาเปvนทักษะที่สำคัญและจำเปvนมากเนื่องจากเปvนทักษะเบื้องต5นที่ใช5ใน

การติดตOอสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในการประกอบอาชีพ ธุรกิจตOาง ๆ ตลอดจนในการเรียนการสอน

ภาษาตOางประเทศ   

กิจกรรมบทบาทสมมติเปvนกิจกรรมการละครประเภทหนึ่ง ที่นิยมนำมาใช5ในการเรียนการสอน

ภาษา เนื่องจากเปvนกิจกรรมที่เป�ดโอกาสให5ผู5เรียน ได5ใช5บุคลิกภาพของตนเองในการเรียนภาษาด5วยการ

เลียนแบบและแสดงทOาทาง จินตนาการ รวมทั ้งความจำ ซึ ่งมีจุดมุ Oงหมายสำคัญ คือ ให5นักเรียนใช5

ภาษาอังกฤษสื่อสารกันอยOางมีความหมายมากกวOาจะเน5นด5านไวยากรณI และโครงสร5าง นอกจากนี้กิจกรร

บทบาทสมมติยังเปvนกิจกรรมที่ชOวยกระตุ5นให5นักเรียนได5ฝ�กทักษะการฟuงและการพูด และสามารถใช5ภาษา

สื่อความหมายได5เหมาะสมกับสภาพทางสังคมเพราะนักเรียนสามารถสวมบทบาทตOาง ๆ ท่ีนักเรียนมีโอกาส 
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นำไปประยุกตIใช5ในชีวิตจริง เชOน ระหวOางลูกค5ากับคนขายของ พยาบาลกับผู 5ป�วย หรือ พOอกับลูก 

สถานการณIที่นำมาใช5ในกิจกรรมบทบาทสมมติ จะต5องขึ้นอยูOกับความจำเปvนและความต5องการของผู5เรียน 

เพื่อผู5เรียนสามารถนำภาษาไปใช5ได5ในสถานการณIจริง ซึ่งผู5เรียนได5แสดงออกตามสภาพการณIที่เหมือนจริง

และได5ฝ�กทักษะการฟuงและการพูดได5อยOางเต็มที่ ดังคำกลOาวของ ลาดัส (Ladousse. 1988 :19) และเม

นทสI (Ments. 1986 : 16) ที่กลOาววOา กิจกรรมบทบาทสมมติเปvนกิจกรรมฝ�กทักษะการพูดที่สนุก ชOวยให5

นักเรียนมีปฏิสัมพันธIกับเพื่อนในช้ันเรียน และมีโอกาสฝ�กพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทำให5นักเรียนกล5า

แสดงความรู5สึกที่ซOอนอยูO ให5โอกาสกับนักเรียนที่ไมOกล5าแสดงความคิดเห็น และเปvนแรงจูงใจนำไปสูOการ

เรียนรู5โดยอัตโนมัติ  

จากประสบการณIการสอนของผู5วิจัย พบวOา ปuญหาในด5านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จาก

สภาพบริบทโดยทั่วไปอยูOในสภาพแวดล5อมที่ไมOได5ใช5ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงทำให5นักเรียนไมOมี

โอกาสใช5ภาษาอังกฤษนอกจากเวลาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเทOานั้น ผู5เรียนสOวนใหญO

เกิดความอายและขาดความมั่นใจเวลาพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ไมOกล5าแสดงออก และนักเรียนบางคนมี

ความพยายาม กระตือรือร5นในการท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ แม5จะพูดผิดหลักไวยากรณIก็ตาม  

จากการศึกษาเอกสารตำรา เกี่ยวกับการนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช5ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ  กรรณิกา  สร5อยบุดดา (2553 : 85) ได5สรุปไว5วOา การพัฒนาความสามารถด5านการ

พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 4 โดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติการสอนทำให5นักเรียนมี

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนและการใช5กิจกรรมบทบาทสมมติทำให5นักเรียน

มีพัฒนาการในด5านความรับผิดชอบ ชOวยเหลือกลุOม ทำงานประสบความสำเร็จ กล5าแสดงออก และมี

ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ฟางหลิว และ หยุนติง (Feng Liu and Yun 

Ding. 2009 : 140) ได5สรุปไว5วOา การเรียนการสอนโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติในการสอนภาษาอังกฤษ 

ทำให5ผู5เรียนเกิดความสนุกสนาน สามารถดึงดูดความสนใจของผู5เรียนทำให5ผู5เรียนการพัฒนาการให5ความ

รOวมมือดีขึ้นสนับสนุนการทำกิจกรรมด5วยความสมัครใจ และทำให5ผู5เรียนเกิดความกระตือรือร5น มีความ

สามัคคีเกิดข้ึนในช้ันเรียน ทำให5การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู5เรียนเปvนท่ีนOาพอใจ   

จากสภาพปuญหาและแนวทางการแก5ไขที่พบ ผู5วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเพื่อให5ผู5เรียนพูด

ภาษาอังกฤษได5และให5ผู5เรียนได5มีสOวนรOวมในกิจกรรมการการเรียนการสอนมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม

บทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 ซ่ึงเปvนกิจกรรมท่ีมีรูปแบบในการฝ�กทักษะการพูด

ที่สนุกและเปvนเทคนิคการสอนที่เน5นการพัฒนาความคลOองแคลOวในการใช5ภาษา ชOวยให5ผู5เรียนมีปฏิสัมพันธI

กับเพื่อนในชั้นเรียน มีโอกาสฝ�กพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ เป�ดโอกาสให5ผู5เรียนได5เรียนรู5การควบคุม

อารมณIความรู5สึก เปvนผลดีและปลอดภัยตOอทัศนคติและความรู5สึกของผู5เรียน ทั้งนี้ เพื่อเปvนแนวทางในการ

ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีสามารถพัฒนาผู5เรียนให5เกิดการเรียนรู5

ตามศักยภาพของผู5เรียนอยOางมีความสุขและสามารถนำความรู5ไปใช5ในชีวิตประจำวันได5อยOางมีประสิทธิภาพ

ตOอไป  
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วัตถุประสงค@การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู5ภาษาอังกฤษ โดยใช5บทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด

ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑI 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด5านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 กOอน

เรียนกับหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 ที่มีตOอกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูด 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีใช5รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 ดังมี

ข้ันตอนตOอไปน้ี 

1. สำรวจและวิเคราะหIสภาพปuญหาที่พบในการจัดการเรียนรู5 พบวOา ผู5เรียนสOวนใหญOเกิดความอาย

และขาดความมั่นใจเวลาพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ไมOกล5าแสดงออก และนักเรียนบางคนมีความพยายาม 

กระตือรือร5นในการท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ แม5จะพูดผิดหลักไวยากรณIก็ตาม  

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 

กลุOมสาระการเรียนรู5ภาษาตOางประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 ด5านสมรรถนะสำคัญของผู5เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคI ผลการเรียนรู5  

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง ทั้งงานวิจัยในประเทศและตOางประเทศเกี่ยวกับการนำ

บทบาทสมมติมาใช5ในการพัฒนาและแก5ไขปuญหาผู5เรียนด5านการพูดภาษาอังกฤษ 

4. การสร5างเครื่องมือในการจัดการเรียนรู5 คือ แผนการจัดการเรียนรู5ภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรม

บทบาทสมมติ ตามทฤษฎีของ ไลว่ิงสโตน จำนวน 9 แผน 18 ช่ัวโมง 

5. การสร5างเครื ่องมือเพื ่อเก็บรวบรวมข5อมูล ได5แกO แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 6. นำแผนการจัดการเรียนรู5 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ทดสอบท่ีทำการปรับปรุงแก5ไขได5คุณภาพแล5ว นำมาใช5จริงกับนักเรียนกลุOมตัวอยOาง 

 7. ผู5วิจัยทำการวิเคราะหIข5อมูลตามวัตถุประสงคIการวิจัยโดยใช5โปรแกรมคอมพิวเตอรIสำเร็จรูป  
   

สรุปผลการวิจัย 

จากการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับช้ัน 

มัธยมศึกษาปEท่ี 5 สรุปผลการวิจัยได5ดังน้ี 
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1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู5ภาษาอังกฤษ โดยใช5บทบาทสมมติเพ่ือพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑI 75/75 ผลการวิจัย พบวOา กิจกรรมการจัดการเรียนรู5

โดยใช5บทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทOากับ 85.28/78.58 หมายความ

วOา กิจกรรมการจัดการเรียนรู5โดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติทำให5นักเรียนเกิดการเรียนรู5เฉลี่ย 85.28 และ

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู5จากกิจกรรมการจัดการเรียนรู5ร5อยละ 78.58 ซึ่งสูงกวOาเกณฑIที่กำหนด

คือ 75/75  

 2. เปรียบเทียบความสามารถด5านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 5 กOอนเรียน

กับหลังเรียน ผลการวิจัย พบวOา ทักษะด5านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช5บทบาทสมมติ 

หลังเรียนสูงกวOากOอนเรียนอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุOม

ตัวอยOางสูงกวOากOอนเรียน  

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตOอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาท

สมมติในการพัฒนาทักษะการพูด ผลการวิจัย พบวOา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตOอการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูด มีคOาเฉลี่ย 4.45 ซึ่งถือวOาอยูOในระดับ

มาก โดยเรียงลำดับคOาเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย 3 อันดับแรก คือ รู5สึกชอบและสนุกในบทเรียน มีความรู5สึก

สนุกกับการเรียนเม่ือได5ปฏิบัติกิจกรรม และมีความอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน  
   

ข+อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช5กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปEท่ี 5 ผู5วิจัยมีข5อเสนอแนะดังน้ี  

 1. การนำกิจกรรมบทบาทสมมติไปใช5ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด5านการพูด 

ผู5สอนหรือผู5ที่เกี่ยวข5องจะต5องศึกษาเป�าหมายของพฤติกรรมและทำความเข5าใจจุดมุOงหมาย เพื่อให5เกิด

ประโยชนIและประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลดีตามจุดประสงคIกOอนนำไปใช5ในการพัฒนาทักษะการพูดของ

นักเรียน 

 2. ผู5สอนหรือผู5ท่ีเก่ียวข5องควรนำวิธีการใช5กิจกรรมบทบาทสมมติไปปรับใช5ในการเรียนการสอนโดย

เลือกใช5ตามความเหมาะสมเพื่อเปvนการสร5างบรรยากาศในห5องเรียนที่เน5นให5นักเรียนเปvนผู5ปฏิบัติและเปvน

ศูนยIกลางในการเรียนการสอนทำให5นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีและสามารถพัฒนาทักษะการพูดได5ดีย่ิงข้ึน 

 3. ผู5สอนควรจัดกิจกรรมท่ีเป�ดโอกาสและเอ้ือให5ผู5เรียนได5ใช5ภาษาอังกฤษในสถานการณIจริงหรือจัด

สถานการณIให5สอดคล5องกับสถานการณIจริงมากที่สุด เชOน นำนักเรียนออกไปฝ�กการพูดภาษาอังกฤษนอก

สถานท่ีในแหลOงทOองเท่ียวในท5องถ่ิน 
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ชื่อเรื่อง          การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
     STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย นายรวี    ดารา  ครูโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา   
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปาระถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

บทคัดย่อ 

การเรียนรู้โดยแบบ STEM ศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นยุทธวิธี Active Learning 
แบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเชิงวิศวกรรม
ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ผู้เรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์ของตนเอง การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของเทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา  

กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 17 คนจาก 1 ห้องเรียน ได้จากตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบเจาะจง เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า มี 2 ชนิดคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 12 ชั่วโมง  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่
0.20-0.68 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent  Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ (1) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาระยะ
พัฒนา ที่ผู้ศึกษาได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.88/84.41 (2) ประสิทธิผลของการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา เท่ากับ 0.8516 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

โดยสรุป การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และใช้เป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ทุกช่วงชั้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์,เทคนิคการสอนโดยใช้ STEM ศึกษา 
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บทน า 
วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมของมนุษย์ในโลก ทั้ง

ในอดีต ปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้ง
ในเรื่องปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  ตลอดจนเครื่องอ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างานนอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังมีบทบาท อันส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ให้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศที่มีการพัฒนาและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจล้วนเป็นประเทศที่มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส าหรับด้าน
การพัฒนามนุษย์ วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาชีวิต ทั้งความคิดที่เป็นเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ ท าให้คนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ความสามารถและปัญหา เพ่ือพัฒนางานได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได้และที่ส าคัญคือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ความคิดเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อน สังคมและ
ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าได้ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและมี
กระบวนการคิด รู้จัดคิดกว้าง คิดไกล มีเหตุผล สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีความคิดสร้างสรรค์  
รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู้ยุคของสังคมข่าวสาร ยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้คนในสังคมจะต้องรับรู้ข่าวสาร 
เรียนรู้ข่าวสาร ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระบบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและต้องมีความสามารถในการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารส าหรับใช้เป็นยังชีพจึงสามารถอยู่รอดในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างเหมาะสมโดย
ต้องมีทักษะการคิดเป็นอันดับแรกก่อนที่จะรับข่าวสารนั้นได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสอนทักษะการคิด 
เพราะการคิดเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคนและการคิดยังเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วย      
(สมบัติ  การจนารักพงศ์.2545 : 1 ; อ้างอิงมาจาก Kagan.1944 : 256) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
เตรียมเยาวชนให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด  ประเทศต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชนให้รู้จัก
คิดเป็นอย่างมากเพ่ือให้ด ารงชีวิตอย่างราบรื่นในสังคมที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ  ประเทศไทยก็ให้ความสนใจต่อการพัฒนาการคิดของเยาวชนเช่นกัน   

การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทุกด้านยังอยู่ในขอบเขตที่
จ ากัด  การพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญาจะเป็นด้านที่ได้รับความเอาใจใส่มากกว่าด้านอ่ืน ๆ แต่ยังขาดการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด เรื่องของการสอนการคิดเป็นเรื่องที่ยึดถือได้ว่ามี
ความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพสูง วงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค้นพบว่า  
การพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนท าให้ได้ในขอบเขตที่จ ากัดและยังไปไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ จาก
ผลการวิจัยพบว่าในการสอนวิชาต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถท าได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะขั้นพ้ืนฐาน แต่เมื่อถึง
ส่วนที่ต้องใช้ความคิดและเหตุผล ผู้เรียนยังไม่สามารถท าได้  ดังนั้นเมื่อมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น 
การมุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการคิด จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จ าเป็นต้อง
เร่งปรับปรุง และพัฒนาอย่างจริงจัง การสอนวิทยาศาสตร์เน้นสอนให้นักเรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น
ระบบ  โดยอาศัยการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวการเรียนรู้ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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เน้นการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิดตาม ลงมือปฏิบัติ ออกแบบบันทึกข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลเอง อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยั งไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากข้อมูลรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2561 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนผู้
เข้าสอบ 645,200 คน มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 36.10 และค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมจังหวัดชัยภูมิของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนผู้เข้าสอบ 9,579 คน 
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.38 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).  
2561 : 1-7)  โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนาซึ่งผู้ศึกษาท าการสอนอยู่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เพียงร้อยละ 35.30 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1.2561 : 3) ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ า
มาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูยังขาดการน าเทคนิค
วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนขาดการน าสื่อ
เทคโนโลยีมาประกอบการสอน เน้นเฉพาะการท่องจ า ขาดการปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียน เกิดความเบื่อหน่ายใน
การเรียนไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ต่ า     

เพ่ือต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรด าเนินการเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน Active Learning โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการเชิงวิศวกรรมในการ
ค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้มี
ความสนใจและสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของ
ตนเอง การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
ฝึกการคิดวิเคราะห์ ออกแบบและด าเนินการตามแผนงาน รู้จักการทอสอบและประเมินผลงาน ปรับปรุงแก้ไข
ผลงานตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังสามารถการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อ่ืนตามแนวคิดของตนเอง ท า
ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่สิ่งรอบตัวได้อย่างดีเยี่ยม 

ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เห็นว่าควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบความรู้
ด้วยตนเองมากท่ีสุดนักเรียนเข้าใจกระบวนการค าตอบ  รู้จักใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ STEM ศึกษา มาทดลองใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือต้องการ
ทราบว่าวิธีดังกล่าวจะท าให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เพ่ิมขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบ STEM ศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
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2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Research) โดยใช้

แผนการทดลอง แบบ One Group Pretest–Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 :  
249) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาล าน้ าเจา
ภาคเรียนที่ 1 อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 152 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 17
คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
มี 2 ชนิด ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา รายวิชา วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยเทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา จ านวน 3 แผน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1)  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2) ศึกษารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 3) เขียน
กรอบความคิดในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 
4) ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 3 แผนการเรียน โดยใช้เวลาแผนละ 4 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
5) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนาที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องกันระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจพิจารณาความถูกต้อง
และให้ค าแนะน าส่วนที่บกพร่องเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 6) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ปรึกษาการวิจัยก่อนน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 7) ศึกษาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ส าหรับใช้ประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
8) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่านตรวจสอบและน าคะแนนจากผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ไปหาค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็น 9) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษา และปรับ
กิจกรรมในแผนที่ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ และ เวลา และน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาการวิจัยอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะแก้ไข

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดารคิดวิเคราะห์ที่มีคุณภาพในการศึกษาค้นคว้า 2) ศึกษาทฤษฎีและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดารคิดวิเคราะห์จากแนวคิดของบลูม พร้อมทั้งศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 4) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดารคิดวิเคราะห์ที่ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยมีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์  โดยแต่ละสถานการณ์มีค าถามแบบวิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ สร้างเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการจริง 20 ข้อ 
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5) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  เสนอต่อที่ปรึกษาการวิจัยเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน ความ
ครอบคลุม และความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 6) น าแบบทดสอบที่แก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ท่านตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบแต่ละข้อกับพฤติกรรม
ชี้วัดด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี่ (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) แล้วเลือก
แบบทดสอบท่ีมีค่าความดัชนีสอดคล้องท่ีค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถึง 1.00 ไว้ 7) น าแบบทดสอบที่
ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้วมาท าการวิเคราะห์ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง 8) น าผลการทดสอบมาหาคุณภาพของข้อสอบหาคุณภาพข้อสอบโดยการหาค่าความยาก และค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อโดยวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อแบบอิงกลุ่มไปค านวณหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกโดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก .20 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ถึง 1.00 ไว้ปรากฏว่ามีข้อสอบ
เข้าเกณฑ์จ านวน 25 ข้อ จึงคัดเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 20 ข้อ  9) น าข้อสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ มาหา
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับโดยใช้สูตร Kuder-Richardson (KR20) 10) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านดารคิดวิเคราะห์เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าจะด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ผู้ศึกษาค้นคว้าแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบและขออนุญาตผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา เพ่ือขออนุญาตทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิด
วิเคราะห์ 3) ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการสอนโดยเป็นผู้สอนเอง  โดยท าการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2562 ใช้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 4) เมื่อด าเนินการสอนเสร็จแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการวิเคราะห์
ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 5) ตรวจผลการท าแบบทดสอบแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์

เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.88/84.41ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรม และการท า
กิจกรรมหลังจากเรียนจบแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน คิดเป็นร้อยละ 80.88 และได้คะแนน
เฉลี่ยจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ เมื่อเรียนเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 84.41 
แสดงว่าการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM 
ศึกษา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการและวิธีที่เหมาะสม โดย
ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้และก่อนการน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผ่านการประเมิน ตรวจสอบความเหมาะสม
ทางด้านสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลและ
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ประเมินผล ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ค าแนะน าของที่ปรึกษางานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความถูกต้องเหมาะสม  
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.8516  มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
ก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 85.16 เนื่องจากเทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา เป็นยุทธวิธีการเรียนแบบหนึ่ง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างมี
ความหมายด้วยตนเอง นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่ง
เรียนรู้ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการสืบค้น เสาะแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ  
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ นักเรียนมีความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้   

ผลจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ยืนยันได้ว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ STEM ศึกษา เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนมีการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูจะต้องรู้ว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะจัดกิจกรรมกระบวนการที่จะช่วย
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนและเน้นให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เชื่อมโยงไปสู่สหวิชาต่างๆ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ มี
การอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนการคิด ฝึกการสืบค้น
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการสืบค้น 
เสาะแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักแสวงหา
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้   

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) ควรมีการแบ่งกลุ่มที่มีขนาดพอเหมาะเพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่มทุกคน  และสามารถดูแลได้ทั่วถึงหากมีกิจกรรมนอกห้องเรียน และควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กลุ่ม และบทบาทหน้าที่ไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตามทีดี่ 

2) ครูไม่ควรบอกค าตอบหรือบอกความรู้ให้นักเรียนก่อน แต่ควรกระตุ้นหรือใช้ค าถามยั่วยุ
ให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเรียนและหมั่นใช้ค าถามกระต้นให้นักเรียน 
ได้ฝึกการคิด 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
1) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบ STEM ศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีผลทางบวกต่อ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการคิดของนักเรียน ดังนั้น ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา ในเนื้อหาสาระอ่ืนหรือในช่วงชั้นอ่ืนต่อไป 

2) ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษา กับ
การจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หรือการเรียนการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

3) ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM ศึกษาไป
ประยกุต์ใช้คู่กับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือให้การศึกษาค้นคว้ามีข้อมูลทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน 

เอกสารอ้างอิง 
สมบัติ  การจนารักพงศ์. เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด.กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545. 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน). รายงานสรุปผลการจัดสอบการทดสอบทาง 
       การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2561. กรุงเทพฯ  :  สถาบัน, 2561. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 ชัยภูมิ  :  
       กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต  1,  
       2561. 
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผู้วิจัย นางสาวณปภัช  ไกรพรธนา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  (1) เพ่ือหา
ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.40-0.66ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.88 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 (3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 แผน 
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า (1) ค่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพร้อยละ E1/E2 เท่ากับ 81.85/84.15 ของ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ
23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) 
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจระดับมาก 

ค ำส ำคัญ : ทักษะการอ่านจับใจความ, แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 
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บทน ำ 
ความส าคัญต่อการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ท าให้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลมีบทบาท 

ส าคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทางรัฐบาลมีมาตรการส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกเพ่ือให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน การเรียน
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นความจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การแสวงหาความรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการอ่าน ดังที่
คูเปอร์ (Cooper, 2006 : 3) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญต่อทุกคนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะในโลก
ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นและ   
มีความส าคัญมากขึ้น ทักษะการอ่านได้รับการยอมรับว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นและใช้มากที่สุดในการเข้าถึง
สารสนเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนต หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเพ่ือการศึกษา การถ่ายทอดความรู้และการ
พัฒนาตนเอง วรรณี โสมประยูร (2539 : 121 -122) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการศึกษา
เล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการอ่านท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้
ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542 มาตรา 22 
ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2543 : 25 - 26)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดหลักการจัดการเรียนรู้ 
ที่ดี ผู้เรียนควรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2553 : 11) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืน (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี. 2551 : 2) ปัญหาที่ผู้วิจัยพบ  
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จากบันทึกหลังผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนและแบบประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยเฉพาะทักษะการอ่านเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ และจากการสอบถามนักเรียนที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่  
ไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน อ่านแปลความและตีความหรือตอบค าถามของเรื่องที่อ่านไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูง อีกทั้งยังไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านในชีวิตประจ าวันได้ และ  
การรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เท่ากับ 37.86 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน).2560 : 3)  
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จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือการแก้ปัญหา 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนและแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม  
การเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีการหลากหลายเช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสือเล่มเล็ก ชุดสื่อผสม แบบฝึกทักษะ การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบสืบเสาะ
และการสอนแบบแบ่งกลุ่มท างาน ซึ่งแนวทางที่เหมาะสมกับนักเรียนคือ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  
จับใจความรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ 
ค าอธิบาย ตัวอย่างและแบบฝึกทักษะการอ่าน เพราะแบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ได้ด้วยตนเองและ 
น าความรู้ทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยัง
สร้างความพึงพอใจให้นักเรียนทางการเรียนในระดับสูง  

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
1. เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน

(อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design 

มีรูปแบบทดลอง (มาเรียม นิลพันธุ. 2547 : 144) ดังตารางที่ 1  
1. แบบแผนการทดลอง

ตำรำงท่ี 1 แบบแผนกำรทดลอง 

กลุ่มตัวอย่ำง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
T1 แทน ทดสอบก่อนเรียน 
T2 แทน ทดสอบหลังเรียน 
X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

ที่พัฒนาขึ้น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย
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2.1 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาความรู้ ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น  

   การทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองด้วยตนเอง เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในเบื้องต้นโดยทดลองกับใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นกลุ่มทดลองใช้จริง โดยขั้นตอนการทดลองใช้
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ มีดังนี ้

      ครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล (One – to – one testing) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน ที่มีผลการเรียนคละกัน เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 
คน  

 ครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small group testing) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน ที่มีผลการเรียนคละกัน เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน 

      ครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม (Field testing) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 46 คน ที่มีผลการเรียนคละกัน เก่ง 8 คน ปานกลาง 24 คน และอ่อน 14 คน  

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ รวม 4 แผน รวมเป็น 8 คาบเรียน 

      โดยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เวลาสอนแผนละ 
2 คาบเรียน จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเป็น 8 คาบเรียน การทดลองใช้และหาคุณภาพของแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองด้วยตนเอง เพ่ือประเมิน  
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดลองใช้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้กับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 46 คน เป็น  
กลุ่มเดียวกับกลุ่มทดลองใช้ที่เป็นกลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ซึ่งไม่ใช่   
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองใช้จริง เพ่ือหาความเหมาะสมเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้และเวลาของแผน 
การจัดการเรียนรู้ หลังจากทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การอ่านจับใจความ ผู้วิจัยได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นท าการรวบรวมผล
และปรับเปลี่ยนกิจกรรม จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ การทดลองใช้และ
หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้วิจัยทดลองใช้และหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 50 ข้อไปทดสอบใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มทดลองใช้จริง ซึ่งเคยผ่านการเรียนเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมาก่อน เพ่ือตรวจสอบค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์และเตือนใจ เกตุษา.2538 : 85 - 86 ) 
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แล้วคัดเลือกข้อสอบโดยค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 
ขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จ านวน 30 ข้อ  น าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 30 ข้อไปทดสอบใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น  
กลุ่มทดลองใช้จริง ซึ่งเคยผ่านการเรียนเนื้อหาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความมาก่อน จากนั้นน าผล 
การทดสอบมาวิเคราะห์ผลปรากฏว่า มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.66 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.88 และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีค านวณจากสูตรของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson) แบบ KR 20 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมากกว่า .70 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ (สมจิตรา 
เรืองศรี และคณะ.2552 : 254) ผลปรากฏว่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 
10 ข้อ 

สร้างข้อค าถามให้สอดคล้องกับความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน 
จับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบวัดตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท (Likert) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ โดยในแต่ละข้อความจะมี
น้ าหนักดังนี้ (บุญมี พันธุ์ไทย.2554 : 158 -162)  

      5  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง/พึงพอใจมากที่สุด 
      4 หมายถึง   เห็นด้วย/พึงพอใจมาก  
      3 หมายถึง   เฉย ๆ /พึงพอใจปานกลาง 
      2 หมายถึง   ไม่เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 

 1 หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/พึงพอใจน้อยที่สุด 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนระดับความคิดเห็นในการแปลความหมาย

ของข้อมูล ดังนี้ (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.2552 : 58 - 59) โดยคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
      4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
      3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  
      2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
      1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
      1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

          น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็น
กลุ่มเดียวกับกลุ่มทดลองใช้ที่เป็นกลุ่มพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  เพ่ือตรวจสอบ
ทางด้านภาษาและหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยค านวณจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (สมจิตรา เรืองศรี และคณะ.2552 : 257) ผลปรากฏว่า มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
0.87 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีความเชื่อมั่นสูง จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีคุณภาพจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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1. ก่อนการทดลอง ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ 
จ านวน 1 คาบเรียน แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

2. ด าเนินการทดลอง ผู้รายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและแนะน าวิธีการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ และด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

3. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการทดลอง นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 ข้อ จ านวน 1 คาบเรียน แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

ตำรำงที่ 2 ระยะเวลำและรำยเอียดตำรำงเรียน 

ชั่วโมงที่ เรื่อง/เนื้อหำ วัน/เดือน/ปี เวลำ 
1 - ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
จ านวน 30 ข้อ

2 พ.ย. 2561 15.00 - 15.50 

2 Advertisements 5 พ.ย. 2561 13.20-14.10 

3 Advertisements 7 พ.ย. 2561 12.30-13.20 

4 Labels 9 พ.ย. 2561 10.00-10.50 
5 Labels 12 พ.ย. 2561 13.20-14.10 
6 Reading for Topic 14 พ.ย. 2561 12.30-13.20 
7 Reading for Topic 16 พ.ย. 2561 10.00-10.50 

8 Reading for Idea 19 พ.ย. 2561 13.20-14.10 
9 Reading for Idea 21 พ.ย. 2561 12.30-13.20 
10 - ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ
23 พ.ย. 2561 15.00 - 15.50 

จากตารางที่ 2 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 คาบเรียน 

4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10 ข้อ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินความพึงพอใจ  

5. หลังจากท าการทดลองเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมคะแนนที่ได้จากคะแนนระหว่างเรียน
และคะแนนหลังเรียนของทุกแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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และระดับความพึงพอใจหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

สรุปผลกำรวิจัย 
1. ผลกำรวิเครำะห์หำประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม รำยวิชำ

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม รำยวิชำภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ที ่ เรื่อง คะแนนเต็ม ประสิทธิภำพ 
(E1 / E2) ระหว่ำงเรียน 

50 คะแนน  
(E1) 

หลังเรียน 
50 คะแนน 

(E2) 
1 Advertisements 410 429 82.00/85.80 
2 Labels 419 421 83.80/84.20 
3 Reading for Topic 401 415 80.20/83.00 
4 Reading for Idea 814 836 81.40/83.60 

รวม 2044 2101 327.40/336.60 

ค่าเฉลี่ย (X) 40.88 42.02 81.85/84.15 

จากตารางที่  3 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละเรื่องมีดังนี ้

เรื่อง Advertisements มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.00/85.80 
เรื่อง Labels มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.80/84.20 
เรื่อง Reading for Topic มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.20/83.00 
เรื่อง Reading for Idea มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.40/83.60 
และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ (80/80) โดยมีค่า 81.85/84.15 สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อ 1 

2. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ 23102) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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ตำรำงที่ 4 ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำน 
จับใจควำม รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

N คะแนน X S.D. t df Sig 

50 
ก่อนเรียน 16.12 2.88 

34.12** 49 0.000 
หลังเรียน 23.08 3.39 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 23.08 
คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 16.12 คะแนน ผลต่างเฉลี่ยระหว่างก่อน
และหลังเรียนเท่ากับ 6.96 ค่าสถิติ t เท่ากับ 34.12 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (Sig = 0.000< .01) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 2 

3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน
จับใจควำม รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม 
รำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

รำยกำรประเมิน 𝐗 S.D. ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1. เนื้อหาและตัวอย่างอ่านเข้าใจง่ายชัดเจน ไม่สับสน 4.46 0.54 มาก 
2. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะกับนักเรียน 4.42 0.54 มาก 
3. เนื้อหาแต่ละเรื่องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.48 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.53 มำก 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 4.36 0.48 มาก 
5. กิจกรรมที่น ามาใช้มีความน่าสนใจ 4.38 0.49 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

4.44 0.50 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.49 มำก 
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ด้านรูปแบบภาพและภาษา 
7. ภาพมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.49 มาก 
8. ภาษาในแบบฝึกง่ายต่อการเข้าใจ 4.32 0.47 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.48 มำก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
9. การวัดและประเมินมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
แบบทดสอบ

4.38 0.49 มาก 

10. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแต่ละเรื่องท าให้นักเรียน
ทราบคะแนนและความก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง

4.44 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.50 มำก 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.40 0.50 มำก 

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อยู่ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.50) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านรูปแบบภาพและภาษา และด้านการวัดและประเมินผล โดยด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ข้อที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาแต่ละเรื่องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.48, S.D. = 0.50) และด้านรูปแบบภาพ
และภาษาข้อที่เก่ียวกับภาษาในแบบฝึกง่ายต่อการเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X = 4.32, S.D. = 0.47) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้
1.1 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ควรเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและ

ความสนใจของนักเรียน เป็นเรื่องที่น่าอ่าน เนื้อหาไม่ควรยากจนเกินไป มีรูปแบบสีสันสวยงาม เพ่ือให้สร้าง
บรรยากาศในการเรียน 

 1.2 ครูผู้สอนควรจะศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ควรให้นักเรียน 
ฝึกทักษะด้วยตนเองและฝึกกระบวนการคิดและค้นหาค าตอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนของโรงเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ข้อสรุป
การศึกษาที่กว้างขวางข้ึน และเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
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 2.2 ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ในเนื้อหาเรื่องอ่ืน ๆ และระดับชั้น  
อ่ืน ๆ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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ช่ือเรื่องวิจัย  การพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผูวิจัย  นางกานตรวี  ผิวนิ่ม 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่อง ลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดย

ใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จํานวน 40 คน ไดจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชใน

การศึกษา ไดแก 1) บทเรียนออนไลนโดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน 

จํานวน 5 บทเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน จํานวน 40 ขอ มีคา

ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.93 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใช Google 

Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.98 สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (t-test for 

Dependent Sample) 

ผลการศึกษาพบวา 1)  บทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนด 2) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน  Google Apps for Education  ลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ ใน

มาตรา 22 ใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญใน

การเรียนรูกระบวนการ ดังนั้นการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมขาติและเต็มตาม

ศักยภาพ นอกจากนี้ในมาตรา 24 ไดกําหนดใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน และแกปญหาเปน 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตองชวยใหมนุษยเขาใจธรรมชาติ พัฒนาวิธีคิด 

สามารถคนควาหาความรูและแกปญหาไดอยางมีระบบ สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เทคโนโลยี และสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใชท่ีเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544: 1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถูกบรรจุใหมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนใหทุกคนไดรับการศึกษาอยางเพียงพอท่ีจะนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปใชไดอยางมีคุณภาพ สามารถวินิจฉัยและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานอาชีพ การดํารงชีวิต สุขภาพ

อนามัย ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติและปกปองสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2544: 2) 

วิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ

กับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช และผลผลิตตางๆ ท่ี

มนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสาน

กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด

สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน

ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรม

ของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ

พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะไดมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน และ

สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม (สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 

วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติ โดยใชกระบวนการสังเกต 

สํารวจตรวจสอบ และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติ และนําผลมาจัดระบบ ดังนั้นการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรจึงมุงเนนใหนักเรียน ไดเปนผูเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองมากท่ีสุด (กรมวิชาการ, 2546: 3) 

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยง

ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา

ความรู และการแกปญหา สงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือ

ปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2551: 1) 

แตปญหาท่ีสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา พบวานักเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร รองลงมา
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คือขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และขาดทักษะในการทําการทดลองและการปฏิบัติจริง (อารมณ เพชร

ชื่น, 2548: 78) นักเรียนจึงไมสามารถนําความรูจากการเรียนวิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันไดเทาท่ีควร 

อาจเนื่องมาจากการเนนบทบาทของครูผูสอน และเนนเนื้อหาความรูมากเกินไป จึงละเลยการฝกใหนักเรียน

แกปญหาดวยตนเอง หรือนําเอาความรูไปประยุกตใช ในชีวิตจริง ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงเปน

แบบบรรยายถึงรอยละ 70 มีเพียงรอยละ 30 เทานั้นท่ีใหนักเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง สงผลใหนักเรียน

สวนใหญขาดความสามารถในการแกปญหา ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2541 อางถึงใน อารมณ เพชรชื่น, 2548: 84) นักเรียนตองนั่งฟงบรรยาย และจดจํา

ความรูและทําความเขาใจเนื้อหาท่ีครูบรรยาย ถึงแมจะมีการใหนักเรียนทําการทดลองก็เปนเพียงการทําการ

ทดลองเพ่ือพิสูจนความจริงใหสอดคลองกับทฤษฎีตางๆ ท่ีเรียนมาเทานั้น 

ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จะตองมุงสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิด 

เกิดทักษะในการสรางองคความรูของนักเรียนเอง ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาหาความรู ตลอดจน

แนวทางในการประยุกตใชองคความรูตอไป (ทิศนา แขมมณี, 2550: 94) และชวยสงเสริมใหการเรียนรู

วิทยาศาสตรในโรงเรียนเขาใกลชีวิตจริงของนักเรียนใหมากท่ีสุด (สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ, 2556: 58) ครู

วิทยาศาสตรจะตองทําหนาท่ีสงเสริมและจัดบรรยากาศใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สติปญญา ตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความรูทางวิทยาศาสตร เปนผูสืบเสาะหาความรู เปนผูคนพบ เปนผูคิด

อยางพินิจพิเคราะห และสามารถแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง (ชาตรี  เกิดธรรม, 2542: 12) โดยใหนักเรียนไดคิด

แกปญหา ออกแบบการทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงครูอาจจะเปนผูนําเสนอปญหาใหก็ได การจัดการ

เรียนรูโดยวิธีนี้จะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด และมีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีความคงทน 

และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูไดดี (ชาตรี  เกิดธรรม, 2542: 19) เพราะการเรียนรูดวยวิธีการบรรยายเพียงอยาง

เดียว เปนวิธีการท่ีนักเรียนไดรับความรูโดยเฉลี่ยนอยท่ีสุด วิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรูเพ่ือใหไดความรูมาก

ท่ีสุดตองเปนวิธีการสอนท่ีผสมผสานกัน มีเทคนิคท่ีหลากหลาย เอ้ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง คิดเอง 

ครูผูสอนเปนเพียงผูใหคําแนะนําและชวยเหลือเม่ือนักเรียนพบปญหาเทานั้น (สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ, 2556: 58) 

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เปนวิธีการหนึ่งท่ีมีสวนชวยในการ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นักเรียนสามารถใชเวลาใดก็ได สถานท่ีใดก็ได ข้ึนอยูกับความพรอมของนักเรียน 

โดยไมจํากัดการปฏิสัมพันธไวแตเพียงในหองเรียน ผูสอนสามารถใหผลยอนกลับแกผูเรียนไดทันที โดยไมตองรอให

ถึงเวลาเรียน โปรแกรม Google Site เปนโปรแกรมออนไลนหนึ่งท่ีชวยในการเรียนการสอนของครูโดยสามารถ

เชื่อมโยงเนื้อหา แหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนในรูปแบบไฟล เสียง วิดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลได

งาย และไมวาจะอยูท่ีไหน เวลาใด ก็สามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองได (อิงอร นิลประเสริฐ, 2557: 33) 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาวทําใหผูรายงานสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education ข้ึน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

สูงข้ึน เหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง 

และเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรูท่ีจะพัฒนาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลน โดย

ใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. แบบแผนท่ีใชในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย โดยใชกลุมทดลองกลุมเดียว

วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest - posttest design) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554: 138) ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการศึกษา 

วัดผลกอนการทดลอง ทดลอง วัดผลหลังการทดลอง 

O1 X O2 

สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 

O1 แทน  การสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 

X  แทน  การสอนโดยใชบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education 

O2 แทน  การสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

2. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนดังนี้

1. เลือกกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 40 คน ได

จากการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) 

2. ชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงวิธีการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือนักเรียนจะไดปฏิบัติได

อยางถูกตอง 
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3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education

เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 12 แผนการเรียนรู ใชเวลา 20 

คาบ (รวมวัดผลและประเมินผล) โดยดําเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน ท่ีผูรายงานสรางข้ึนและผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดสอบนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ใช

เวลา 40 นาที แลวบันทึกคะแนนท่ีไดจากการทดสอบครั้งนี้เปนคะแนนกอนเรียน 

3.2  ดําเนินการจดัการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดย

ใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผาน

การตรวจจากผูเชี่ยวชาญแลว โดยผูรายงานเปนผูสอนเอง จํานวน 20 คาบ ระหวางเรยีนทําการตรวจคะแนนจาก

การปฏิบัติกิจกรรม ท้ัง 5 บทเรียน 

3.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน มาทดสอบนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา 40 นาที แลวบันทึกคะแนนท่ีไดจากการทดสอบครั้ง

นี้เปนคะแนนสอบหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบสอบถามความ

พึงพอใจท่ีผูรายงานสรางข้ึน ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที 

3.4  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คะแนนระหวาง

เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนวิทยาศาสตรแลวนําคะแนนท่ีไดมาจัดพิมพลงเครื่อง

คอมพิวเตอร เพ่ือเตรียมการวิเคราะหขอมูล โดยใช Microsoft Excel 2003 สําหรับคํานวณ 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย

1. คูมือ แผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่อง

ลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2. บทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps

for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวันกอนเรียน โดยนักเรียนทําแบบทดสอบออนไลน 

จากนั้นนําผลมาวิเคราะหคะแนน 

2. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps

for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน โดยใชเวลาท้ังหมด 20 คาบ ระหวางเรียนทําการตรวจคะแนน

จากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนและครู 
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3. ทดสอบกลุมตัวอยางภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรยีนออนไลน โดยใช Google

Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวันหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

เรียนดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน โดย

นักเรียนทําแบบทดสอบออนไลน จากนั้นนําผลมาวิเคราะหคะแนน 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย

การวิเคราะหผลการศึกษา ผูรายงานไดดําเนินการตามแบบแผนการทดลองและการวิเคราะหผล

การศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหผลการทดลองสอน 

ตัวแปรตาม แบบแผนการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน t-test for Dependent Sample

2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน คาเฉลี่ย และ t-test One Sample 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google 

Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

การทดลองกลุมหนึ่งตอหนึ่ง (รายบุคคล) 

การทดลองใชกับกลุมหนึ่งตอหนึ่ง ผูรายงานนําคูมือและแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ี

สรางข้ึนไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตาราง

ท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการทดลองรายบุคคล 

จํานวน 3 คน 

รายการทดสอบ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

บทเรียนท่ี 1 

ระหวางเรียน 3 20 16.33 81.67 81.67/83.33 

หลังเรียน 3 10 8.33 83.33 

บทเรียนท่ี 2 

ระหวางเรียน 3 80 67.00 83.75 83.75/83.33 

หลังเรียน 3 10 8.33 83.33 

บทเรียนท่ี 3 

ระหวางเรียน 3 90 73.00 81.11 81.11/80.00 

หลังเรียน 3 10 8.00 80.00 

บทเรียนท่ี 4 

ระหวางเรียน 3 95 81.33 85.61 85.61/83.33 

หลังเรียน 3 10 8.33 83.33 

บทเรียนท่ี 5

ระหวางเรียน 3 40 37.67 83.39 83.39/80.42 

หลังเรียน  3 10 8.33 80.42 

รวม 5 บทเรียน 3 325 275.00 84.62 84.62/81.13 

หลังเรียน 3 40 32.45 81.13 

จากตารางท่ี 3 พบวาผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช 

Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดคา 

E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (เกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80) แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดย

ใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

การทดลองกลุมเล็ก 

การทดลองใชกับกลุมเล็ก ผูรายงานไดนําคูมือและแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีไดรับการ

ปรับปรุงจากข้ันตอนการสอนรายบุคคลมาทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
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2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 9 คน 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการทดลองกับกลุมเล็ก 

จํานวน 9 คน 

รายการทดสอบ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

บทเรียนท่ี 1 

ระหวางเรียน 9 20 16.78 83.89 83.89/81.11 

หลังเรียน 9 10 8.11 81.11 

บทเรียนท่ี 2 

ระหวางเรียน 9 80 69.00 86.25 86.25/84.44 

หลังเรียน 9 10 8.44 84.44 

บทเรียนท่ี 3 

ระหวางเรียน 9 90 72.67 80.74 80.74/82.22 

หลังเรียน 9 10 8.22 82.22 

บทเรียนท่ี 4 

ระหวางเรียน 9 95 80.00 84.21 84.21/83.33 

หลังเรียน 9 10 8.33 83.33 

บทเรียนท่ี 5 

ระหวางเรียน 9 40 35.44 81.10 81.10/84.44 

หลังเรียน  9 10 8.44 84.44 

รวม 5 บทเรียน 9 325 273.89 84.27 84.27/81.55 

หลังเรียน 9 40 32.62 81.55 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช 

Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดคา 

E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (เกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80) แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดย

ใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

ประสิทธิภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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การทดลองกลุมใหญ 

การทดลองใชกับกลุมใหญ เพ่ือหาประสิทธิภาพ ผูรายงานนําคูมือและแผนการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีไดรับการปรับปรุงจากการทดลองสอนกลุมหนึ่งตอหนึ่งและกลุมเล็กแลวไปทดลองสอนกับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จํานวน 30 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการทดลองกับกลุมใหญ 

จํานวน 30 คน 

รายการทดสอบ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

บทเรียนท่ี 1 

ระหวางเรียน 30 20 16.77 83.83 83.83/81.67 

หลังเรียน 30 10 8.17 81.67 

บทเรียนท่ี 2 

ระหวางเรียน 30 80 69.63 87.04 87.04/84.33 

หลังเรียน 30 10 8.43 84.33 

บทเรียนท่ี 3 

ระหวางเรียน 30 90 73.80 82.00 82.00/84.67 

หลังเรียน 30 10 8.47 84.67 

บทเรียนท่ี 4 

ระหวางเรียน 30 95 80.90 85.16 85.16/83.67 

หลังเรียน 30 10 8.37 83.67 

บทเรียนท่ี 5 

ระหวางเรียน 30 40 35.10 82.75 82.75/84.70 

หลังเรียน  30 10 8.47 84.70 

รวม 5 บทเรียน 30 325 276.20 84.98 84.98/82.88 

หลังเรียน 30 40 33.15 82.88 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช 

Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดคา 

E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

104



Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว จึงนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางปรากฏผลดังตารางท่ี 6  

การทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ผูรายงานนําคูมือและแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 12 แผนการจัดการ

เรียนรู และบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 5 บทเรียน ไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จํานวน 40 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for 

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการทดลองกับกลุม

ตัวอยาง จํานวน 40 คน 

รายการทดสอบ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) 

บทเรียนท่ี 1 

ระหวางเรียน 40 20 16.65 83.25 83.25/83.50 

หลังเรียน 40 10 8.35 83.50 

บทเรียนท่ี 2 

ระหวางเรียน 40 80 68.88 86.09 86.09/82.25 

หลังเรียน 40 10 8.23 82.25 

บทเรียนท่ี 3 

ระหวางเรียน 40 90 76.53 85.03 85.03/84.50 

หลังเรียน 40 10 8.45 84.50 

บทเรียนท่ี 4 

ระหวางเรียน 40 95 80.30 84.53 84.53/85.75 

หลังเรียน 40 10 8.58 85.75 

บทเรียนท่ี 5 

ระหวางเรียน 40 40 34.35 85.88 85.88/87.50 

หลังเรียน  40 10 8.75 87.50 

รวม 5 บทเรียน 40 325 276.71 85.14 85.14/83.63 

หลังเรียน 40 40 33.45 83.63 
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จากตารางท่ี 6 พบวา 

1. คะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนของบทเรยีนออนไลน ท้ัง 5 บทเรียน ตั้งแตบทเรยีนท่ี 1 ถึงบทเรียน

ท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ย 16.65, 68.88, 76.53, 80.30 และ 34.35 ตามลําดับ สวนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยตั้งแต

บทเรียนท่ี 1 ถึงบทเรียนท่ี 5 มีคา 83.25, 86.09, 85.03, 84.53 และ 85.88 ตามลําดับ  

2. คารอยละของคะแนนระหวางเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช

Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ัง 5 

บทเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 276.71 คิดเปนรอยละ 85.14 

3. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของบทเรียนออนไลน ท้ัง 5 บทเรียน ตั้งแตบทเรยีนท่ี 1 ถึงบทเรยีนท่ี 5

มีคะแนนเฉลี่ย 8.35, 8.23, 8.45, 8.58 และ 8.75 ตามลําดับ สวนคารอยละของคะแนนเฉลี่ยตั้งแตบทเรียนท่ี 1 

ถึงบทเรียนท่ี 5 มีคา 83.50, 82.25, 84.50, 85.75 และ 87.50 ตามลําดับ 

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน

โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

คะแนนเฉลี่ย 33.45 คิดเปนรอยละ 83.63 

5. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for

Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

85.14/83.63 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (เกณฑท่ีตั้งไว คือ 80/80) แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีตั้งไว 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน จากการจดั

กิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับ

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผูรายงานไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังกอนเรียน

และหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะหความแตกตางของคะแนนตามวิธีการทางสถิติโดยใช t-test for 

Dependent Sample ปรากฏผลดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n คะแนนเต็ม X  S.D. df t-test Sig. 

กอนเรียน 40 40 10.65 3.63 39 34.104** .000 

หลังเรียน 40 40 33.45 1.35 39 

** ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 
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 จากตารางท่ี 7 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 10.65 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย     

หลังเรียนมีคาเทากับ 33.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และจากการทดสอบคาทีของคะแนนจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผูรายงานทําการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจบการ

เรียนรู ปรากฏผลดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน ออนไลน 

โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ลําดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1 บทเรียนออนไลนเรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน

นาสนใจ 

4.38 0.74 มาก 

2 การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเขาใจงาย 4.48 0.75 มาก 

3 การเรียนดวยบทเรียนออนไลน ทําใหนักเรียนมีความสุข 

และกระตือรือรนในการเรียน 

4.35 0.80 มาก 

4 บทเรียนออนไลนใชงานงาย ไมยุงยาก 4.43 0.74 มาก 

5 การเรียนดวยบทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตาม

ความสามารถของตนเอง 

4.55 0.68 มากท่ีสุด 

6 บทเรียนออนไลนชวยใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 4.48 0.68 มาก 

7 ภาพประกอบมีความสวบงาม ชัดเจน ทําใหเขาใจเนื้อหาได

ดียิ่งข้ึน 

4.50 0.72 มากท่ีสุด 

8 บทเรียนออนไลนทําใหเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 4.58 0.64 มากท่ีสุด 

9 กิจกรรมในการทําแบบฝกหัดนาสนใจ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 

10 นักเรียนสามารถเลือกทบทวนบทเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 4.45 0.68 มาก 
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ลําดับ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

11 บทเรียนชวยใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจเนื้อหา

ความรูมากข้ึน 

4.53 0.68 มากท่ีสุด 

12 การเรียนดวยบทเรียนออนไลนสามารถชวยพัฒนาทักษะ

การเรียนรูดวยตนเองใหกับนักเรียนได 

4.45 0.71 มาก 

13 เนื้อหาในบทเรียนออนไลนมีความครอบคลุมเก่ียวกับเรื่อง

ลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน 

4.50 0.68 มากท่ีสุด 

14 บทเรียนออนไลนชวยใหจําเนื้อหาความรูไดดีมากข้ึน 4.53 0.55 มากท่ีสุด 

15 บทเรียนออนไลนชวยใหนักเรียนไดเรยีนรูอยางอิสระ 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

16 บทเรียนออนไลนสงเสริมใหนักเรียนไดคนควาหาความรูดวย

ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

4.50 0.64 มากท่ีสุด 

17 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู เชน การลงมือ

ปฏิบัติ การอภิปราย และซักถาม 

4.58 0.64 มากท่ีสุด 

18 บทเรียนออนไลนมีผลชวยใหผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 4.45 0.68 มาก 

19 การจัดกิจกรรมการเรียนรูชวยฝกทักษะการคิดใหกับ

นักเรียน 

4.58 0.59 มากท่ีสุด 

20 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและสังคมได 

4.63 0.54 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.50 0.56 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ครูใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนเพียงพอสําหรับปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จ (X = 4.63, S.D. = 0.59) และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการจัด

กิจกรรม การเรียนรูไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและสังคมได (X = 4.63, S.D. = 0.54) และพบวาคาเฉลี่ย

ของความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 20 ขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.50, S.D. = 0.56) 

จากนั้นผูรายงานไดนําคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามไปคํานวณแบบ t-test one 

sample เพ่ือตองการทราบวาคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมีความแตกตางจากเกณฑท่ี

กําหนดไวเทาใด จากการคํานวณพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

บทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ดัง

ปรากฏในตารางท่ี 9 ซ่ึงกลาวไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 9   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 

การทดสอบ n X S.D. df t Sig. 

ความพึงพอใจ 40 4.50 0.56 39 5.647* .000 

* ท่ีระดับนัยสําคัญ .05

 จากตารางท่ี 9 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

ออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่องลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 (S.D. = 0.56) เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยดังกลาวมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

(กําหนดเกณฑข้ันต่ําของคะแนนเฉลี่ยระดับมากไวท่ีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00) พบวานักเรียนมีระดับความพึง

พอใจตอการเรยีนรูอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยนักเรียนมีความพึง

พอใจตอการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน โดยใช Google Apps for Education เรื่อง

ลมฟาอากาศกับชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในระดับมากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนกับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ ในเนื้อหา

อ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาถึงผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนในตัวแปรดานอ่ืนๆ เชน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการเผยแพรความรู ความคงทนในการเรียนรู และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน 

3. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลนท้ัง 5 บทเรียน เปนบทเรียนเสมือนจริงใหนักเรียนสามารถ

ทําการศึกษาไดทุกท่ีทุกเวลาผานระบบคอมพิวเตอร 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
                สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชื่อผูวิจัย นางสาวสุดาวัลย  โสตะจินดา 
     ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  สพม.เขต1 กรุงเทพมหานคร 

 บทคัดยอ 

             วัตถุประสงคของการ วิจัย เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา 
ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรูโดยใชเอกส ารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101   รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใชเอกสาร ประกอบ          
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการ วิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  จํานวน 3 หองเรียน  จํานวน 147  คน  ท่ีไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุ ม (Sampling  Unit)  จากท้ังหมด 10 
หองเรียน  ซ่ึงภายในหองเรียนของแตละหองมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ   

ผลการวิจัยพบวา 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  เรื่อง เซต มีประสิทธิภาพเทากับ 84.10/82.59  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  และ
เรื่อง ตรรกศาสตร  มีประสิทธิภาพเทากับ 83.46/82.62  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80

2. ผลการวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผล  โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101
รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง เซต มีคาเทากับ 0.7051 แสดงวาหลังจากการเรียนโดยใชเอกสาร ประกอบ  
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  เรื่อง เซต ทําใหนักเรียนมี ความรูเพ่ิมข้ึน  
0.7051 หรือคิดเปนรอยละ 70.51 และเรื่อง ตรรกศาสตร  มีคาเทากับ 0.7253 แสดงวาหลังจากการเรียนโดย
ใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  เรื่อง ตรรกศาสตร  ทําให
นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.7253 หรือคิดเปนรอยละ 72.53 

3. คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เรื่อง เซต  ของนักเรียนท่ี ไดรับการสอนโดยใชเอ กสารประกอบ
การเรียนการสอน รหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานสูงกวาเกณฑรอยละ  75 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.52 คะแนน  คิดเปนรอยละ 82.60  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดและคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เรื่ อง ตรรกศาสตร เทากับ 16.52 คะแนน นักเรียนท่ีไดรับ
การสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกับเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 16.52 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด   

คําสําคัญ :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน , ประสิทธิภาพ ,  ดัชนีประสิทธิผล 
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บทนํา 
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญชวยใหมนุษยเกิ ดประสบการณท่ีสามารถนําไปใชในก าร

ดํารงชีวิตของตนเองอยางมีทักษะทําใหการดํารงชีวิตราบรื่นมีประสิทธิภาพ  ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษยซ่ึง  
ดังคํากลาวของ ยุพิน  พิพิธกุล (2538 : 1)  ท่ีวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเก่ียวของกับการคิด  กระบวนการและ
เหตุผลคณิตศาสตรฝกใหคนคิดอยางมีระเบียบและเปนรากฐานของวิทยาการหลายสาขา  ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร  วิศวกรรม  คอมพิวเตอรและดานอ่ืนๆ ก็ลวนแตอาศัยคณิตศาสตรท้ังนั้น   ดวย
เหตุนี้หลักสูตรจึงจัดวิชาคณิตศาสตรเขาไวในกลุมทักษะท่ีเปนเครื่องมือการเรียนรู  เพ่ือเนนใหครูตองสราง
ทักษะทางคณิตศาสตรใหเกิดกับผูเรียนเร็วท่ีสุด เพราะผูเรียนตองนําไปใชประโยชนถึง 2 ประการ คือ  เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูประสบการณอ่ืนๆ อยางมี ประสิทธิภาพตอไปและนําไปใชใหเกิดประโยชนใน
ชีวิตประจําวันอยางแทจริง  

เนื่องจากเนื้อหาวิชา คณิตศาสตรมีลักษณ ะเปนนามธรรม  ทําใหผูเรียนมี ความลําบากท่ีจะทํา           
ความเขาใจอยางถูกตองและลึกซ้ึง ท้ังครูยังยึดหลักการสอนแบบเกา ๆ อยูคือยึดครูเปนจุดศูนยกลาง  เนนการ
สอนแบบบรรยายและอภิปราย  อุปกรณท่ีใชคือชอลกและกระดานดําเทานั้น (สมวรรณ  วุฒิกานนท , 2527 : 
68- 69) และจากการศึกษาของ โรสและซิมสัน (Ross และ Simpson, 1971 : 46- 61)  พบวาคะแนน
คณิตศาสตรเปนการทํานายความกาวหนาในการเรียนในโรงเรียนท่ีดีท่ีสุด

ในปการศึกษา 2562  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   ของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2561  พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   ไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
เทาท่ีควร  ปรากฏผลในตาราง 1  ดังนี้ 

ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2561 

ปการศึกษา 
จํานวนนักเรียนจําแนกตามผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

2561 จํานวนนักเรียน 
รอยละ 

398 
คน 

38 
9.55 

104 
26.13 

135 
33.92 

81 
20.35 

32 
8.04 

5 
1.26 

3 
0.75 - 

ท่ีมา  :   สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

           ผูวิจัยไดวิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีทําใหนักเรียนไมประสบผลสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
สรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานอยูใน
ระดับต่ําและปานกลาง  เพราะนักเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร 

2. หนังสือท่ีใชประกอบการเรียน คือ  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมคณิตศาสตร เลม 1 ชั้น
มัธยมศึกษ าปท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เนื้อหาสวนใหญมีลักษณะนามธรรมมากกวารูปธรรมทําใหเขาใจยาก 
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ตัวอยางนอยไป แบบฝกหัดนอย  ไมมีแนวคิดในการหาคําตอบทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาเทาท่ีควร  นักเรียน
บางคนอานโจทยปญหาแลวไมสามารถหาคําตอบได  และนักเรียนบางคนบอกวาเนื้อหายาก    

3. จํานวนนักเรียนตอหองเรียนมีจํานวนมากประมาณ 40 คนตอหองเรียน แตละหองเรียนนักเรียน
มีพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกัน  ทําใหการเรียนการสอนจึงไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

4. ครูขาดสื่อและอุปกรณการสอนท่ีนาสนใจ
5. นักเรียนขาดทักษะในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
จากสภาพปญหาการเรียนการสอนท่ี ผูวิจัยรวบรวม  ซ่ึงสอดคลองกับสิริพร   ทิพยคง (2545 : 5)  ท่ี

กลาววา  สภาพปญหาการเรียนการสอน คณิตศาสตร เหตุผลหลักเปนเพราะวา  สื่อ วัสดุ อุปกรณมีนอย  ทําให
วิธีสอนของครูไมนาสนใจ   ครูขาดทักษะในการทําสื่อ  จึงทําใหครูไมคอยใชสื่อการสอน   การสอนของครูจึง
ดําเนินไปตามหนัง สือเรียน โดยอธิบายตัวอยางแลวใหทําแบบฝกหัด  ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการแกปญหา
การสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   วิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จคือจั ดทําสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท  ท้ังเปนวัสดุ   อุปกรณ  กิจกรรม หรือวิธีการ 
ยุพิน  พิพิธกุล (2538 : 16 -17)  ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวา “…สื่อการเรียนการสอน
ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดแจมแจงยิ่งข้ึน ชวยในการสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน  ชวยสราง
เสริมความสนใจของนักเรียน  ชวยใหประหยัดเวลาในการสอน   ชวยนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมซ่ึง
จะนําไปสูนามธรรม   ชวยในการอธิบายขยายความและสรุปขอความ   สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิด
สรางสรรคและชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน…”  จะเห็นไดวาสื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญมากตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ทําใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูและเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน
ของนักเรียน 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสื่อการเรียนการสอนเปนปจจัยหนึ่งท่ี ชวยใหการจัดการเรียน  การ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เอกสารประกอบการเรียนเปนสื่อประเภทหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนไดอยางดี  กรมวิชาการ  (2536 : 60)  ไดกลาวถึงเอกสารประกอบการเรียนวา เปนสื่อท่ีพัฒนามา
จากการแจกแผนปลิว (Sheet) ประกอบการเรียนของนักเรียน   โดยนักเรียนอาจใชประกอบคําอธิบายของครู
หรือใชสําหรับทํากิจกรรมทายบทเรียน   และใชเปนการบานชวยใหวิชาท่ีเรียนยากเปลี่ยนเปนเรียนงายข้ึน
สําหรับนักเรียน 

ผูวิจัยจึงเลือกแนวทางการแกปญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ดวยการจัดทําเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มาใชให
เหมาะสม กับระดับความสามารถของนักเรียน   อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด       

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน การสอน

รหัสวิชา ค31101  รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4
3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา

ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

แผนภาพ 1   กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบ

การเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   ประชากรท่ีใชในการ วิจัย คือ นักเรียนชั้น  
มัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบ างปะกอกวิทยาคม เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2562  จํานวน 10  หองเรียน จํานวน 398 คน     

กลุมตัวอยางท่ีใชในการ วิจัย  คือ นักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม              
เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 80 คน 
ท่ีไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  
(Sampling  Unit) จากท้ังหมด 10 หองเรียน  ซ่ึงภายในหองเรียนของแตละหองมีการจัดหองเรียน แบบคละ
ความสามารถ   

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ดังนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

1.1  แบบประเมินความเหมาะสมในองคประกอบตาง  ๆ ของเอกสารประกอบการเรียน
การสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

  1.2  แผนการจัดการเรียนรูรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4    
        1.3  เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
       1.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการดังนี้

2.1  ศึกษาปญหาจดบันทึก  เก็บและรวบรวมขอมูล
2.2  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับ

ปรับปรุง พ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นท่ี 3 (ม.4-6)   

2.3  ศึกษาคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานชวงชั้นท่ี 3 และศึกษาเนื้อหาจาก หนังสือเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และคูมือรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร  เลม 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

- การจัดการเรียนรู โดยใช
เอกสารประกอบการเรียนการสอน                

รหัสวิชา ค31102 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รหัสวิชา ค31102

รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
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  2.4  ศึกษาวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5  ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร   
  2.6  กําหนดเนื้อหาตามแนวของหนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 และคูมือครูสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมคณิตศาสตร เลม 1 ท่ีจัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทย าศาสตร
และเทคโนโลย ี(สสวท.)  จํานวน 40 ชั่วโมง   

3. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานดังนี้
3.1  ศึกษาหลักสูตร  คูมือครู  เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)   
 3.2  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงจํานวน  36  ชั่วโมง (ไมรวมเวลาสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค ) ใชรูปแบบของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม   โดยแ ผนการจัดการเรียนรูแตละชั่วโมง
ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  สาระสําคัญ  ชิ้นงานหรือ
ภาระงาน  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียนรู /แหลงการเรียนรู  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู   
บันทึกหลังการจัดการเรียนรูและบันทึกติดตามผล  บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 

  3.3  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ   

  3.4  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  โดยปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
4. การสราง เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1  ศึกษาปญหา  จดบันทึก  เก็บและรวบรวมขอมูล 
4..2 ศึกษาเอกสารตําราและงานศึกษาตาง  ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร  พรอมท้ังศึกษาเทคนิควิธีการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2.2.4 
4.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมของกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร   สาระและมาตรฐานการเรียนรู    จุดประสงคการเรียนรู   การจัดสาระการเรียนรูในชวงชั้นท่ี  3 
คําอธิบายรายวิชา  ศึกษาเนื้อหาสาระจากคู มือครู   หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร เลม 1            
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  จัดทําโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และเอกสารตํารา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 4.4  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
4.5  กําหนดสวนประกอบของ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ซ่ึงสวนประกอบของ เอกสารประกอบการเรียน    
การสอน  มีดังนี้ 

1) สวนนํา ประกอบดวย  ปกนอก  ปกใน คํานํา สารบัญ และคําชี้แจงประกอบการใช
เอกสารประกอบการเรียนการสอน    

2) สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาบทนิยาม  ทฤษฎีบท  สูตร
หลักการและตัวอยางมีแนวคิดเพ่ือเป นแนวทางใหนักเรียนเขาใจข้ันตอนการหาคําตอบไดเร็วข้ึน   ใบกิจกรรม 
เอกสารแนะแนวทาง  เอกสารฝกหัด  เอกสารฝกหัดเพ่ิมเติม  แบบทดสอบกอนเรียน/ แบบทดสอบหลังเรียน  

3) แบบทดสอบกอนเรียน  หมายถึง แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกท่ีให
นักเรียนทํากอนเริ่มเรียนหนวยการเรียนรูใหม เพ่ือตรวจดูวานักเรียนมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องท่ีจะเรียนมากนอย
เพียงใด   
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4) สื่อการเรียนรู   มีดังนี้
- ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน  ใชระหวางดําเนินการเรียนการสอน โดยเขียนในลักษณะ

ท่ีมีแนวคิดเพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนเขาใจข้ันตอนการหาคําตอบไดเร็วข้ึน 
- เอกสารแนะแนวทาง   หมายถึง เ อกสารท่ีใชระหวางดําเนินการเรียนการสอน   โดย

เขียนในลักษณะท่ีมีตัวอยางนําหรือมีแนวคิด  เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาตัวอยางแลวทําตามตัวอยาง   จนนักเรียน
สามารถหาขอสรุปหรือคนพบความรูไดดวยตนเอง 

- เอกสารฝกหัด  หมายถึง แบบทดสอบยอยท่ี ใหนักเรียนทําเม่ือสอนจบใน แตละ
หนวยยอย   เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

- เอกสารฝกหัดเพ่ิมเติม หมายถึง เอกสารท่ีสรางโจทยเพ่ิมเติม ท่ีหลากหลายมีแนวคิด
เพ่ือเปนแนวทางใหนักเรียนเขาใจข้ันตอนการหาคําตอบไดเร็วข้ึนและใหนักเรียนฝกเปนการบาน 

5) แบบทดสอบหลังเรียน หมายถึง  แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   ท่ีให
นักเรียนทําเม่ือสอนจบแตละหนวยการเรียนรู   เพ่ือนําผลท่ีไดไปสรุปผลก ารเรียนหลังจากจบหนวยการเรียนรู 
แบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบกอนเรียน 

6) สวนทายเรื่อง ประกอบดวย  บรรณานุกรม
  4.6  ดําเนินการสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปท่ี  4  ตามองคประกอบตางๆ  ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน   
โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาไว  ดังนี้         

   หนวยการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  เซต  ประกอบดวยเนื้อหายอย  ไดแก เซต การดําเนินการ
ระหวางเซต และการแกปญหาโดยใชเซต        

    หนวยการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง ตรรกศาสตร   ประกอบดวยเนื้อหายอย  ไดแก ประพจน 
การเชื่อมประพจน และประโยคเปด                

  4.7  การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามองคประกอบตาง ๆ ในเอกสารประกอบ          
การเรียนการสอนรหัส วิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   โดยหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และ                
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

     1)  นําแบบประเมินความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ  ของ เอกสารประกอบ
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ท่ีผูเชี่ยวชาญท้ัง  5 ทานประเมินโดยกําหนด
ความหมายของระดับความเหมาะสม  ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
ระดับ 1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2) หาคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแตละรายการแลวแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยเลขคณิต  ใหเปนระดับความเหมาะสม  โดยใชเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ยในชวง 4.51-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ยในชวง 3.51-4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยในชวง 2.51-3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยในชวง 1.51-2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
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คาเฉลี่ยในชวง 1.00 -1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
3) พิจารณาระดับความเหมาะสมของ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา

ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน โดยกําหนดเกณฑ  ดังนี้ 
  ระดับความเห มาะสมตั้งแตระดับปานกลางข้ึนไป   เปนเอกสารประกอบการเรียน

การสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ท่ีมีความเหมาะสมในองคประกอบ 
 ระดับความเหมาะสมต่ํากวาระดับปานกลาง  เปนเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ท่ีไมมีความเหมาะสมในองคประกอบ 
 ความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา 

ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ซ่ึงผลการพิจารณาความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญภาพรวมมีความคิดเห็น
วาเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.70     .6

  4.8  ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
ในสวนท่ีบกพรองตามคําแนะนําตาง  ๆ ท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ  เชน เพ่ิมตัวอยางใหมากข้ึน  เพ่ิมเอกสารฝกหัด
เพ่ิมเติมใหหลากหลายและเพ่ิมกรอบแนวคิดการหาคําตอบ  เปนตน 

 4.9  นําเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   ท่ีได
ปรับปรุงแกไขแลวในขอ 4.8  ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

5. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
ดําเนินการสราง  ดังนี้ 

   5.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศา สตร

(ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร  คูมือครู  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู  เนื้อหา  จุดประสงคการเรียนรู  หนังสือรายวิชา

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม เลม 1  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ของสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)    

   5.2  ศึกษาวิธีสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรจากเอกสารตาง ๆ  

    5.3  สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกอนเรียน /หลังเรียน 
จําแนกตามเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด  

5.4  ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  40 ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน  
ตอบผิดได 0 คะแนน   

   5.5  นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา  เพ่ือหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of  Item-Objective  Congruence : IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณาคะแนน
ดังนี้ 

+1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบนั้นสอบวัดพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูนั้นจริง
0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบนั้นสอบวัดพฤติกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูนั้นจริง            
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–1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบนั้นไมสามารถสอบวัดพฤติกรรมไดตามจุดประสงค 
   การเรียนรูนั้นจริง 

    นําคะแนนของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 คน  มารวมกันแลวคํานวณหาคาเฉลี่ยเพ่ือคัดเลือกขอสอบ 
เลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไปไวจํานวน 30 ขอ 

  5.6  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึ กษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2561 จํานวน 100  คน  เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน  ขอท่ีตอบถูกให  1 คะแนน และขอท่ี
ตอบผิดให  0 คะแนน รวมคะแนนของนักเรียนแตละคนแลว เรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอยเลือ ก
กระดาษคําตอบ 27%  ของจํานวนผูเขาสอบท้ังหมดท่ีไดคะแนนมาก  และ 27%  ของจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด
ท่ีคะแนนนอยมาคํานวณเพ่ือหาคุณภาพของขอสอบ 

  5.7  นําคะแนนท่ีไดจากขอ 5.6 มาวิเคราะหรายขอ เพ่ือหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ   เลือกขอสอบท่ีมีคาความยาก งายอยูระหวาง 0.20- 0.80 และมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงไดขอสอบดังนี้  

- แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง เซต  มีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง 0.27 - 0.76  และมี
คาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.27- 0.56  จํานวน  20 ขอ 

- แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เซต  มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง 0.28 - 0.78  และมี
คาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.23 - 0.52  จํานวน 20 ขอ 

- แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร  มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.33 - 0.76
และมีคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง 0.20 - 0.52  จํานวน  20 ขอ 

- แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร  มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.33 - 0.78
และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.21 - 0.54  จํานวน 20 ขอ 

  5.8  นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวจํานวน  20  ขอ  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ปการศึกษา 2561 จํานวน 100 คน  มาวิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อม่ัน  (Reliability) ของแบบทดสอบ   โดยใช
สูตรของ คูเดอร ริชารดสัน  (KR-20) เกณฑการหาความเชื่อม่ันตองไมต่ํากวา 0.70  ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ดังนี้  

- แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง เซต  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83
- แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เซต  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84
- แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร  ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.82
- แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร  ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.81

   5.9  นําแบบทดสอบท่ีผานการวิเคราะหในขอ 5.8  มาพิมพเปนแบบทดสอบฉ บับจริงเพ่ือใชใน
การศึกษาตอไป โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 147 คน 

5.10  นําแบบทดสอบท่ีผานการวิเคราะ หแลวทดลองกับกลุมตัวอยางจริง  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  จํานวน 147 คน  

 ผูวิจัยไดเริ่มสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  และสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง
 ทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  กับกลุมตัวอยางจริง   ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  จํานวน 36 
ชั่วโมง (ไมรวมเวลาสอบกลางภาคและปลายภาค)   

2. ข้ันตอนในการดําเนินการทดลอง  มีดังนี้
2.1  นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน   ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562  ท่ีเปน
กลุมตัวอยางจริงทําแบบทดสอบกอนเรียนและบันทึกคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชเวลาในการ
ทดสอบ 1 ชั่วโมง 

  2.2 ชี้แจงใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทราบวิธีการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   เพ่ือใหนักเรียนไดทํา       
ความเขาใจตรงกับผูวิจัย   

  2.3 ดําเนินการทดลองการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใชเวลา 36 ชั่วโมง  ตามแผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ในระหวางจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู 

  2.4 เม่ือเสร็จสิ้นการสอนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แลวผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบ ทดสอบหลังเรียนและบันทึก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง  ใชแบบทดสอบคน
ละชุดกับท่ีใชทดสอบกอนเรียน 

  2.5  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ  แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐานตอไป 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล

1.1  คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนของแตละหนวยการเรียนรูของรหัสวิชา ค31101
รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4    

  1.2  คะแนนเอกสารฝกหัดของแตละหนวยการเรี ยนรูของรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2. การวิเคราะหขอมูล
     2.1 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4    
  2.2 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ เรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยนําคะแนนเฉลี่ยจากการทําเอกสารฝกหัดมาคิดเปนรอยละและ
นําคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบของแตละหนวยการเรียนรูเม่ือเรียนจบมาคิดเปนรอยละตามเกณฑ 
80/80 

  2.3 หาคาดัชนีประสิทธิผลของเ อกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยนําคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแลวนํามาตรวจ
ใหคะแนน 

  2.4 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล 
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สรุปผลการวิจัย 
ตอน 1  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปรากฏผลในตาราง 2ดังนี้ 

ตาราง 2    แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอ 
  เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  

   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

รายการ 
ความคิดเห็น แปล

ความหมาย   X  S.D. 
1. ดานคําช้ีแจงประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน

1.1  สื่อความหมายชัดเจนเขาใจงาย
1.2  สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.3  นาสนใจติดตาม

4.8 
4.6 
4.4 

0.45 
0.55 
0.55 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

รวมเฉล่ีย 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

2. ดานเนื้อหา
2.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
2.2  เนื้อหามีความถูกตองชัดเจน
2.3  เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน
2.4  เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียน
2.5  เนื้อหา  อานเขาใจงาย  รูปแบบเหมาะสม
2.6  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา

4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.6 

0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.45 
0.89 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.77 0.52 มากท่ีสุด 

3. ดานสื่อการเรียนรู 
3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
3.2  สื่อการเรียนรูมีความหลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรม
3.3  สามารถพัฒนาความรูและฝกคิด-วิเคราะห
3.4  ชวยใหนักเรียนรูวิธีการใชสื่อและแหลงขอมูลตาง ๆ
3.5  ชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรูและกระบวนการกลุม

4.8 
4.6 
4.8 
4.8 
4.8 

0.45 
0.89 
0.45 
0.45 
0.45 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.76 0.54 มากท่ีสุด 

4. ดานเครื่องมือในการวัดผลและการประเมินผล
4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2  วัดไดครอบคลุมเนื้อหา
4.3  มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได

4.8 
4.6 
4.6 

0.45 
0.55 
0.55 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ียทุกรายการ 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2  พบวา  ผลการพิจารณาความเหมาะสมในองคประกอบตาง  ๆ ของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานโดยผูเชี่ ยวชาญจํานวน 5 ทาน  โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.70 และ S.D. = 0.53)  เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ดานท่ีมี  
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ดานเนื้อหา ( X  = 4.77 และ S.D. = 0.52)  และดานท่ีมีความเหมาะสม ต่ําสุดคือ 
ดานคําชี้แจงประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน ( X  = 4.60 และ S.D. = 0.52)    

2. ผลการหาประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101  รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ตามเกณฑ 80/80    

     ผลการหาประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 147  คน  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 
ปรากฏผลในตาราง 3  ดังนี้ 

ตาราง 3    แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 
รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2562 

เรื่อง คะแนนเอกสารฝกหัด คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
เซต คะแนนเต็ม 

คะแนนท่ีได 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

38 
4698 
31.96 
84.10 

20 
2428 
16.52 
82.59 

ตรรกศาสตร คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

99 
12068 
82.10 
82.92 

20 
2429 
16.52 
82.62 

จากตาราง 3  พบวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน เรื่อง เซต  คะแนนเอกสารฝกหัดไดร อยละ 84.10   คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดรอยละ 82.59 
ประสิท ธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาส ตรพ้ืนฐาน เรื่อง เซต  
เทากับ 84.10/ 82.59  สูงกวาเกณฑ  และเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101  รายวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง ตรรกศาสตรคะแนนเอกสารฝกหัดไดรอยละ 82.92 คะแนน  แบบทดสอบหลังเรียน
ไดรอยละ 82.62  ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน รหัสวิชา ค 31101  รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานเรื่อง ตรรกศาสตร เทากับ 82.92/ 82.62  สูงกวาเกณฑ 

ดังนั้นประสิท ธิภาพเอกสารประกอบการเรียนกา รสอน รหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท้ัง  2  หนวยการเรียนรู   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
ท่ีตั้งไว    
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ตอน 2  ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา  ค31101 
รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบคนละชุดกันแลวนํามาตรวจใหคะแนนและวิเคราะห
หาคาดัชนีประสิทธิผล  ปรากฏผลในตาราง 4  ดังนี้ 

ตาราง 4    แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101
               รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ปการศึกษา 2562 

เรื่อง จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนรวม 
กอนเรียน 

คะแนนรวม 
หลังเรียนx 

ดัชนีประสิทธิผล รอยละ แปลผล

เซต 80 20 613 1309 0.7051  70.51 ผานเกณฑ 
ตรรกศาสตร 80 20 668 1344 0.7253  72.53 ผานเกณฑ 

เกณฑท่ียอมรับได คือ คาดัชนีประสิทธิผล มีคาตั้งแต 0.50  ข้ึนไป 

จากตาราง 4  พบวา  ผลการวิเคราะห คาดัชนีประสิทธิผล  เรื่อง เซต  โดยใชเอกสารประกอบ            
การเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  มีคาเทากับ 0.7051 แสดงวาหลังจากทดลอง
เรียน  เรื่อง  เซต  โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมี ความรูเพ่ิมข้ึ น 0.7051 หรือคิดเปน              
รอยละ 70.51 และคาดัชนีประสิทธิผล  เรื่อง ตรรกศาสตร   โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา 
ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  มีคาเทากับ 0.7253 แสดงวาหลังจากทดลองเรียน  เรื่อง ตรรกศาสตร   
โดยใชเอกสารประก อบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนทําใหนักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.7253 หรือคิดเปนรอยละ 72.53 

ตอน 3  ผลการทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4  ในการวิเคราะหผลการทดลองใช เอกสารประกอบการเรียน        
การสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน   
การสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน กับเกณฑท่ีกําหนดโดยใช t - test แบบ (One sample 
test)  ปรากฏผลในตาราง 5  ดังนี้  

ตาราง 5    คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ค31101 
รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับ 

    เกณฑท่ีกําหนด  

เรื่อง n  คะแนนเต็ม  X x  S.D.  0μ
 (75%) 

  คะแนนแบบทดสอบ 
 (รอยละ) 

 t   p 

เซต 147 20 16.52 1.69 15 82.60 10.861** 0.000 

 ตรรกศาสตร 147 20 16.52 1.52 15 82.60 12.167** 0.000 

** p < 0.01 
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จากตาราง 5  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เรื่อง เซต  เทากับ 16.52 คะแนน นักเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตกตางกับเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 16.52 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  และ คาเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียน เรื่อง  ตรรกศาสตร  เทากับ 16.52 คะแนน นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
แตกตางกับเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 16.52 
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด   

สรุปไดวา  การใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ  

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

1.1  การสอนโดยใช เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค 31101 รายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4   นักเรียนควรมีสมาธิและมีความตั้งใจในขณะอาน  เพราะจะ
ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเร็วข้ึนและสนุกกับการเรียน     

  1.2  ควรสนับสนุนใหมีการทําเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรอ่ืนๆ  โดยเฉพาะ
เอกสารแนะแนวทางและเอกสารฝกหัดเพ่ิมเติม   ควรเพ่ิมแนวคิดในการหาคําตอบเพราะ  ทําใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดเร็วข้ึน  ชวยสรางแรงจูงใจทําใหนักเรียนมีความสนใจใครรูและศึกษาคนควาเพ่ิมเติม   เกิดความพอใจ
และไมเบื่อหนายในการเรียน 

   1.3  ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ควรจัดทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน  เปนคนละชุดกัน 

   1.4  เอกสารประกอบการเรียนการสอนรหัสวิชา ค31101 รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 เลมนี้  สามารถใชสอนกับนักเรียนกลุมใหญไดเปนอยางดี  นักเรียนกลุมเกง
สามารถศึกษาไดดวยตนเอง นักเรียนกลุมปานกลางและกลุมออน  ตองมีครูคอยใหคําแนะนํา   เม่ือผู วิจัย
อธิบายหรือแนะนําเพ่ิมเติมนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองตอไปได  ทําใหเกิดผลดีตอการจัด กิจกรรม      
การเรียนการสอน 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1  ควรสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ
2.2 ควรมีการสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีใชกับเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ในชั้นอ่ืน ๆ ตอไป 
 2.3  ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ในกลุมสาระ            

การเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
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ช่ือวิจัย การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโป่ง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ช่ือผู้วิจัย  นายภูวสิษฏ์  บุญศรี 
ครูโรงเรียนบ้านโป่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน ในปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนบ้านโป่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบวัด การคิด
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความก้าวหน้า
ทางการเรียน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 3) การออกแบบโครงงาน 4) การ
ปฏิบัติการทดสอบและปรับปรุงโครงงาน 5) การน าเสนอผลโครงงาน 6) การประเมินผลโครงงาน  

2. ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
2.1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด

แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2.2. ค่าเฉล่ียดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียน ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ <g>=0.43 อยู่ในระดับ

ปานกลาง และการคิดแก้ปัญหา<g>=0.52 อยู่ในระดับปานกลาง 

ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน / การคิดอย่างมีวิจารณญาณ/ การคิดแก้ปัญหา 

บทน ำ 
 โลกในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากอดีตข้อมูลข่าวสารและการด าเนินชีวิตแตกต่างจากในอดีต

เป็นอย่างมากไม่เฉพาะเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้น แต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจ ากัด หน้าท่ี
ของผู้ใหญ่คือการเตรียมเด็กเหล่านี้ให้พร้อมส าหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดในอนาคต จึงต้องได้รับการ
ฝึกฝนทักษะท่ีจ าเป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการรู้เท่าทันส่ือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555: 4) จึงต้องมีการปรับกระบวน
ทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน วิจารณ์ พานิช (2557: 27) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า
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กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาคือ การเปล่ียนจากการเน้นการสอนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการเปล่ียน
ฐานการเรียนรู้จากต าราเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงและการปฏิบัติจริงท่ีครูต้องคอยกระตุ้นหรือส่งเสริม ครูต้อง
สร้างบรรยากาศท่ีไม่เน้นถูกผิดแต่เน้นการตีความหรือท าความเข้าใจประสบการณ์ตรงจากความเข้าใจของเด็ก
แต่ละคนท่ีไม่จ าเป็นซึ่งการสอนแบบเดิมไม่สามารถท าให้เด็ก ๆ เกิดทักษะเหล่านี้ วิธีการเรียนการสอนท่ีถูกพูด
ถึงบ่อยครั้งและมีการน าไปทดลองใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การเรียนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) ผู้น าด้านการศึกษาหลายท่านได้เสนอว่าการสอนแบบนี้ว่าเป็นวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด (Barell, 
2010 ; Bender, 2012)  

 การเรียนรู้ด้วยวิธีท าโครงงานสามารถพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ท้ังทางด้านการส่งเสริมทักษะ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ
ยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้ท้ังนี้เพราะในกระบวนการด าเนินกิจกรรมผู้เรียนจะมีบทบาทส าคัญในการเลือก
ปัญหาท่ีจะศึกษาก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินการทดลอง ลงมือทดลอง สรุปผลการทดลอง เขียน
รายงานการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาของตน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ซึ่งวิธีการหาความรู้ (ธีระชัย ปูรณ
โชติ, 2551) และวิธีการสอนแบบโครงงานต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้
นักเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเองต้องเรียน
เป็นทีมจะท าให้เกิดทักษะการคิดอย่าง มีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (วิจารณ์ พานิช, 2555: 15) 

 สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโป่งมีผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 
ค่าเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ สาระชีวิตและส่ิงแวดล้อม ของโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ โรงเรียนควรเร่งพัฒนา 
(โรงเรียนบ้านโป่ง, 2560: 35) เนื่องจากปัญหาของวิธีสอนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากความเข้าใจและความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  ในปัจจุบันท่ียังขาดทักษะด้านการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในสาระ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าวใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการเรียนรู้ 

  ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รวมท้ังการวัดผลประเมินผลผู้เรียน บทบาทผู้สอนและผู้เรียน  และ
เพื่อศึกษาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง               มี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 โรงเรียนบ้านโป่ง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง มี

วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 
2. ศึกษาผลการใช้ของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
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2.1. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน  

2.2. เปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียน
กับหลังเรียน 

2.3. ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยท่ีมุ่งพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน
โป่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

แนวคิดและทฤษฎีกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน 

Bin Harun (2006) Buck Institute for Education (2018) Baron (2010) KM CHIL-PBL (2018) Bender 

(2012) ดุษฎี   โยเหลาและคณะ (2557) ปรัชญนันท์ นิลสุข (2558) ประสาท เนืองเฉลิม (2558)  

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์และวัลลภา อยู่ทอง (2557) ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) 

วัชรินทร์ โพธ์ิเงินและคณะ (2557) วิจารณ์ พาณิช (2555) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  

เสาวลักษณ์   วรครบุรี (2557) ชยัวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) พิรุณ ศิริศักด์ิ (2558) บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) 

กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ Ennis (1985) 
1.ทักษะการนิยาม
2.ทักษะการตัดสินข้อมูล
3.ทักษะการสรุปอ้างอิง

กำรคิดแก้ปัญหำ Weir (1974) 
1.ระบุปัญหา
2.การวิเคราะห์ปัญหา
3.การเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา
4.การตรวจสอบผลลัพธ์
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4. ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้
5. แก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
1. การออกแบบการวิจัย
2. การก าหนดประชากร
3. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนากระบวนการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัด และสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในด้านของหลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส า คัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  

1.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ของ Harun (2006) Buck Institute for Education (2018) 
Baron (2010) KM CHIL-PBL  (2018) Bender (2012) ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) ปรัชญนันท์ นิลสุข 
(2558) ประสาท เนืองเฉลิม (2558) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) ไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์และวัลลภา อยู่ทอง 
(2557) ลัดดา ภู่เกียรติ (2552) วัชรินทร์ โพธิ์เงินและคณะ (2557) วิจารณ์ พาณิช (2555) ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2550) เสาวลักษณ์ วรครบุรี (2557) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553) พิรุณ ศิริศักดิ์ (2558) บูรชัย ศิ
ริมหาสาคร (2548) และน ามาวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์
มาสังเคราะห์เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย  6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา  2) การรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 3) การออกแบบโครงงาน 4) การปฏิบัติการทดสอบ และปรับปรุงโครงงาน 5) 
การน าเสนอผลโครงงาน 6) การประเมินผลโครงงาน  

4. การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสม 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมดี ค่าเฉล่ีย 2.60 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 

5. แก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1)  การระบุปัญหาควรใช้สถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้ นกับนักเรียน 2) การ
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ปฏิบัติการทดสอบและปรับปรุงการออกแบบควรให้นักเรียนได้ทดสอบ มากกว่า 1 ครั้ง 3) ให้มีการน าเสนอโดย
มีการวิพากษ์โครงงาน  

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
1. การออกแบบการวิจัย
การทดลองค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ด าเนินการโดยใช้แบบแผนการทดลอง

แบบ One Group Pretest U Posttest Design 
2. การก าหนดประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 8 คน  ปีการศึกษา

2561 ของโรงเรียนบ้านโป่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
3. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง

เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าว จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องระบบนิเวศในนาข้าว ผู้วิจัยด าเนินการ
สร้าง ดังนี้ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน จาก
เอกสารและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่ง ท่ีพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล แล้วแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาท่ี จะด าเนินการสอน 

4) วิเคราะห์จุดประสงค์ ส าหรับเนื้อหาท่ีจะใช้ในการทดลองในหัวข้อเรื่อง ระบบนิเวศในนา
ข้าว 

5) เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าว
จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ระบบนิเวศในนาข้าวโดยมีหัวข้อดังนี้ 

5.1. ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในนาข้าว จ านวน  4  ช่ัวโมง
5.2. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศในนาข้าว  จ านวน  3  ช่ัวโมง 
5.3. ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตและวัฏจักรของสารในระบบนิเวศในนาข้าว  

จ านวน  5  ช่ัวโมง 
5.4. ความหลากหลายทางชีวภาพในนาข้าว   จ านวน  3  ช่ัวโมง

5.5. ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
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โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผนระบุรายละเอียด หัวข้อเรื่อง มาตรฐานการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. การ
ระบุปัญหา (Problem Identification) 2. การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน (Related 
Information Search) 3. การออกแบบโครงงาน (Project Design) 4. การปฏิบัติการทดสอบและ
ปรับปรุ ง โครง ง าน  (Testing, and Design Improvement)   5 .  การน า เสอนผลโครง งาน 
(Presentation)  6. การประเมินผลโครงงาน (Evaluate) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผล บันทึกหลังการสอน 

วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
1. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ

เอกสารประกอบการเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจเกี่ยวกับความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรม
ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องระบบนิเวศในนาข้าวเพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ≥ 5.0 พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) = 0.60 - 1.00 

2. น าแผนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องระบบนิเวศในนาข้าวท่ี
ผู้เช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่ประชากร เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง E1/E2 = 80/80 ใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก  

ครั้งท่ี 1 ทดลองรายบุคคล เพื่อหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 คน ผล
การหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 87/85   

ครั้งท่ี 2 ทดลองกลุ่มเล็ก จ านวน 10 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความเหมาะสม
ของกิจกรรม ระยะเวลา ผลการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 85/81   

ครั้งท่ี 3 ทดลองภาคสนาม จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาความ
เหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลา ผลการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 84/81   

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีทดลองใช้แล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไขตามเสนอแนะ
และจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับประชากรจริง 

3.2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2.1  แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ มี

ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้  
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. สร้างแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ และสถานท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 ข้อ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่ง
ควบคุมความสามารถของผู้เรียนท้ัง 3 ด้าน (Ennis,1985) 1) ทักษะการนิยาม 2) ทักษะการตัดสิน
ข้อมูล 3) ทักษะการสรุปอ้างอิง 
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3. สร้างแบบทดสอบวัดความการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1. น าแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก

ความสอดคล้อง กับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยการคัดเลือก
ข้อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 

2. น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่ประชากร 

3. น ากระดาษค าตอบท่ีนักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อท่ีถูกให้ 1 คะแนน ข้อท่ี
ผิดหรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจคะแนนรวมเรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

3.1 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
เป็นรายข้อ 

3.2 คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง.0.30-0.75 และมีค่า
อ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.2-0.50 
4. น าแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีคัดเลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่ประชากร เพื่อ
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ตสัน แบบทดสอบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 

5.น าแบบทดสอบไปใช้กับประชากร
3.2.2  แบบวัดการคิดแก้ปัญหา
แบบวัดการคิดแก้ปัญหา เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ มีขั้นตอน

การสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหา
2. สร้างแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ และสถานท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 ข้อ แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
ซึ่งควบคุมความสามารถของผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน (Weir. 1974: 18) ดังนี้ 1) การต้ังปัญหา 2) การ
วิเคราะห์ปัญหา 3) การเสนอวิธีการแก้ปัญหา 4) การตรวจสอบผลลัพธ์ 

3. สร้างแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาแบบปรนัยค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ
วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา
1. น าแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบลักษณะการใช้

ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้อง กับพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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โดยการคัดเลือกข้อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.5 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 

2. น าแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่ประชากร 

3. น ากระดาษค าตอบท่ีนักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยข้อท่ีถูกให้ 1 คะแนน ข้อท่ี
ผิดหรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจคะแนนรวมเรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

3.1 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นเป็นรายข้อ 
3.2 คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง0.30 -0.70 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
มีค่า 0.20 - 0.60 
4. น าแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาท่ีคัดเลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่ประชากร เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ คูเดอร์ริชาร์ตสัน แบบทดสอบการคิดแก้ปัญหา มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.90 

4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนินการสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน

เรียน และแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ด าเนินการสอนนักเรียน
ประชากรตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศในนาข้าว จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยสอนตามช่ัวโมงปกติของโรงเรียนบ้านโป่งจัดไว้ส าหรับการ
เรียนการสอน ระหว่างสอนผู้วิจัยเก็บร่องรอยการท างานของนักเรียนประชากรจากโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ผู้วิ จัยให้นักเรียนประชากรท าแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน
และท าการวิเคราะห์ ข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ท่ีเรียนจาก

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยน าคะแนนสอบหลังเรียนท่ีได้จากแบบทดสอบ
วัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มาค านวณหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียน Normalized gain 
(Richard R. Hake, 1998) 

ผลกำรวิจัย 
1. ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
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1. การระบุปัญหา (Problem Identification)

ตระหนักถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ความส าคัญ สาเหตุปัญหา
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหา เสนอแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา 
จากสถานการณ์ของปัญหาได้ตรงประเด็น ซึ่งจะน าไปสู่การคิดเลือกหัวข้อท าโครงงาน 

2. การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน (Related Information Search)
การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน จากแหล่งข้อมูลท่ี

เช่ือถือได้ด้วยวิธีการ สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ สืบค้น ทดลอง หรือส ารวจจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ น า
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อออกแบบโครงงาน 

3. การออกแบบโครงงาน (Project Design)
การประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบโครงงาน ในการแก้ปัญหา โดย

ค านึงถึงความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
4. การปฏิบัติการทดสอบและปรับปรุงโครงงาน (Testing, and Design Improvement)
เป็นการตรวจสอบ ทดสอบ และบันทึกของโครงงาน โดยผลท่ีได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด 
5. การน าเสนอผลโครงงาน (Presentation)
การน าเสนอแนวคิดและขั้นตอนของโครงงาน หลังจากการพัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ โดยการ

น าเสนอต่อสาธารณชนหรือทางสารสนเทศ  ใช้การออกแบบวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

6. การประเมินผลโครงงาน (Evaluation)
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้แนวทางและวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง การ

ประเมินเพื่อสะท้อนความคิด การประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ การประเมินวิพากษ์โครงงาน และการ
ประเมินเพื่อใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอด 
2. ผลการศึกษาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ผลการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค่าเฉล่ียก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน 20.00 (± 5.18) และการ
คิดแก้ปัญหาค่าเฉล่ียก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน  21.13 (± 4.73) 

ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา 
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีดัชนี
ความก้าวหน้าเฉล่ีย 0.43 อยู่ในระดับปานกลาง และการคิดแก้ปัญหามีดัชนีความก้าวหน้าเฉล่ีย 0.52 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนรายคน จาก
นักเรียนท้ังหมด 8 คน พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีนักเรียนท่ีมีค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่
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ในช่วงระดับ 0.25 – 0.77 ระดับต่ า (0.24–0.25) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย 25 อยู่ในระดับปานกลาง (0.32–
0.33) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และอยู่ในระดับสูง (0.71–0.77) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 

ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนรายคน จากนักเรียนท้ังหมด 8 

คน พบว่า การคิดแก้ปัญหามีนักเรียนท่ีมีค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในช่วงระดับ 0.27-0.75 ระดับ

ต่ า (0.27–0.29) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย 25 อยู่ในระดับปานกลาง (0.41–0.67) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50 และอยู่ในระดับสูง (0.75–0.82) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

ภำพที่ 2 ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนรายบุคคล 

ภำพที่ 3 ค่าดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนรายบุคคล 
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สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโป่ง พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเป็นกระบวนการต่อเนื่องประกอบด้วย 1. 
การระบุปัญหา 2.การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน 3. การออกแบบโครงงาน  4. การปฏิบัติการ
ทดสอบและปรับปรุงโครงงาน 5. การน าเสนอผลโครงงาน  6. การประเมินผลโครงงาน ลักษะณะเด่นของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้คือ นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมจากปัญหา มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน การน าเสนอโครงงาน ท้ังนี้ครูผู้สอนต้องมีทักษะความรู้ความช านาญ 
ในการเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและเครือข่ายวิชาการ ในการวิพากษ์การ
น าเสอนผล    การประเมินโครงงานของนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันท่ีเน้น
นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 2) ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2553: 25) ครูอาจารย์และผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ ส่ิงประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่นั้นท้ัง
นักเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน และอีกท้ังสอดคล้องกับ Baron (2010) การมีส่วนร่วมกับ
ครู บุคลากร องค์กรวิชาชีพ และผู้เช่ียวชาญจากทุกส่วน เพื่อสัมพันธ์กับการศึกษาทางวิชาการกับโลกแห่งความ
จริง และให้นักเรียนสวมบทบาทเป็นมืออาชีพซึ่งกระบวนการนี้เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโครงงาน
คุณภาพและท าโครงงานให้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barron (1998) ได้
ท าวิ จัยเรื่อง Doing with Understanding: Lessons from Research on Problem and Project-Based 
Learning. พบว่า กิจกรรมโครงงานมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมาก ข้อค้นพบคือ กิจกรรมโครงงานมี 
จุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง เป็นรูปแบบการสอนท่ีจะสร้าง ความรู้ให้
อยู่กับนักเรียนได้ยาวนาน ท้ังนี้เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนขั้นต่อไป ท าให้มีโอกาสหลากหลายในการประเมินผลด้วยตนเอง พัฒนาทักษะทางสังคมและ
ความเป็นผู้น าได้ และอีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Binnie (2002) ศึกษาการใช้โครงงานในการสนับสนุน
การคิดเชิงสถิติ พบว่าการใช้โครงงาน จะช่วยอย่างมาก ในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
เกิดมีความกระตือรือร้น สนใจในภาระงาน ท าให้เกิดการคิดและการเรียนรู้สูงขึ้น การใช้ข้อมูลจริงจากเก็บ
รวบรวมด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งท่ีเกิดการกระตุ้นต่อการเรียนรู้ เพราะนักเรียนต้องการท่ีจะรู้และสรุปผลท่ี  
แสดงถึงความสามารถของตนเอง 

2.ผลการศึกษาคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการส่งเสริมการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้
โครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและค่าดัชนีความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
เนื่องจาก ขั้นก าหนดปัญหา  ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือ ตัวอย่างท่ีเป็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
หาวิธีการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากใช้วิธีการแก้ปัญหา  ขั้นการรวบรวมข้อมูลท่ี
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เกี่ยวข้องกับโครงงาน จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือ น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์และสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อ
ออกแบบโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการตัดสินข้อมูล การสรุปอ้างอิง ตัดสินใจ 
สรุปแบบอุปนัยและนิรนัย ซึ่งสอดคล้องกับ Buck Institute for Education (2018) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการคิดวิพากษ์การแก้ปัญหา นอกจากนี้
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555: 38) การเรียนแบบ PBL ท่ีครูเก่งด้าน   การชวนทบทวนไตร่ตรอง การตั้ง
ค าถามของครูท่ีให้เด็กคิดหาค าตอบท่ีมีได้หลายค าตอบ จะท าให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และอีก
ท้ังสอดคล้องกับแนวคิดของ Wurdinger and other (2007) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based 
Learning) เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัชฎา นิ่มทรัพย์ (2551: 53) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
โครงงานเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษฎา คูหาเรือง (2553: 108) ท่ีศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ไขปัญหา และเจตคติต่อ
วิชาการงานอาชีพเทคโนโลยีระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้นและมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และอีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wurdinger (2011) ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจแบบออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียนท่ีใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์และการจัดการเวลาของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยท่ีพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน 1. 
การระบุปัญหา 2. การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 3. การออกแบบโครงงาน 4. การปฏิบัติการทดสอบและ
ปรับปรุงโครงงาน 5. การน าเสอนผลโครงงาน 6. การประเมินผลโครงงาน ดังนั้นการน ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้นี้ไปใช้ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและเครือข่ายวิชาการ ในการวิพากษ์ การ
ประเมินโครงงาน และควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สามารถปรับเปล่ียน ได้ให้มีความยืดหยุ่นกับ
เนื้อหาและระยะเวลา ผู้สอนจะต้องมีทักษะความรู้ความช านาญ  
2. ขอเสนอแนะในกำรท ำวิจัยคร้ังต่อไป

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตัวแปรความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรตามอื่น เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เป็นต้น 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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   การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ฟ้อนนกทาปักษาเลิง 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

The Development of Learning Innovative Packages on Native Dance 
of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. 

พัชริกา  ค าแสน 

Patcharika Khamsan 

ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองแคนน้อย  

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธรเขต 2 

บทคัดย่อ 

กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยแบ่งได้เป็น 5 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 (Research) กำรส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
นำฏศิลป์พ้ืนเมืองของนักเรียนประถมศึกษำและครูผู้สอนนำฏศิลป์ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่ 17  กับกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 93 คน ด้วยวิธีกำรเลือกแบบหลำยขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถำม (Rating Scale)    ระยะที่ 2 (Development) กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์
พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ   ประกอบด้วย เอกสำรนวัตกรรม วีดิทัศน์
นวัตกรรมและคู่มือกำรใช้นวัตกรรม    ระยะที่ 3 (Research) กำรทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำกับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองแคน
น้อยที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบอำสำสมัคร (Volunteer Sampiling) จ ำนวน 10 คน    ระยะ
ที่ 4 (Research) กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง 
ชุด  ฟ้อนนกทำปักษำเลิง  ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ กับนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในระยะที่ 3 จ ำนวน 10 คน 
โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจ แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)   และ
ระยะที่ 5 (Development) กำรขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด  ฟ้อนนกทำ
ปักษำเลิง  ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำกับโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพที่ 17 และเผยแพร่ในสื่อ
ออนไลน์ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1) ผลกำรส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ของนักเรียนประถมศึกษำและ  ครูผู้สอนนำฏศิลป์ ด้ำนสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวมมี
กำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก ด้ำนปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวมมีปัญหำอยู่ใน
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ระดับปำนกลำง และควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวม มีควำมต้องกำร
พัฒนำอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

2) ผลกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ด้ำนควำมเหมำะสมของนวัตกรรมในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ด้ำนประโยชน์ของ
นวัตกรรมในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  

3) ผลกำรทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ประสิทธิภำพของนวัตกรรม เท่ำกับ 76.33/79.57 เป็นไปตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ง
ไว้  และมีดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม เท่ำกับ 0.5563 ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 55.63  เมื่อ
เปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรค ำนวณทำงสถิติ ค่ำ t (t-test) ผลปรำกฏว่ำ นักเรียน มีผลกำร
จัดกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ .001 

4) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

5) ผลกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับ
นักเรียนประถมศึกษำ ของโรงเรียนที่ขยำยผล พบว่ำ  ประสิทธิภำพของนวัตกรรม เท่ำกับ 75.86/75.33 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  และมีดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม เท่ำกับ 0.6205 ร้อยละของดัชนี
ประสิทธิผล เท่ำกับ 62.05  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรค ำนวณทำงสถิติ ค่ำ t (t-test) ผล
ปรำกฏว่ำ นักเรียน มีผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ .001    

ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำ
ปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด และกำรเผยแพร่วีดิทัศน์
นวัตกรรม ในสื่อออนไลน์ YouTube มีผู้รับชมแล้ว 355 ครั้ง (ข้อมูลวันที่ 5 กรกฎำคม 2562)   

ค ำหลัก: บทคัดย่อ นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้,นำฏศิลป์พื้นเมือง,ฟ้อนนกทำปักษำเลิง 

Abstract 

This research is Research and development. The research process is divided into 
5  phases.  Phase 1  (Research) to explore the problems and needs, developing innovative 
learning dance native of elementary school students and teachers in schools under the 
Education Quality Improvement Network 17 .  With a target audience of 93  people using the 
query tool (Rating Scale). Phase 2  ( Development) Development of Learning Innovative 
Packages on Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. 
Include innovative document Webcast and Innovation Manual innovation. Phase 3 (Research) 
Trial management Learning Innovative Packages on Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  
For Elementary School Students. For elementary students Ban Nong Kan Noi School is target 
group Here's how to choose a volunteer (Volunteer Sampiling) 10 people.   Phase 4 (Research) 
To evaluate the satisfaction of students with Learning Innovative Packages on Native Dance of 
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Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. Students targeted in Phase 3  of 
1 0  using a satisfaction rating. 5  rating scale (Rating Scale).  And Phase 5  ( Development) 
extending the use of Learning Innovative Packages on Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa 
Loeng  For Elementary School Students under the Community Development 17 that are ready 
for learning. And released to the public interest. 

The results showed that: 

1 )  The survey problems and developmental needs, learning the native dance 
of elementary school students and teachers. Dance Instructor The conditions of learning the 
native dance as a whole has managed to learn at a high level. The problem of learning the 
native dance as a whole there is moderate. And to develop innovative learning native dances 
as a whole. The development is at the highest level. 

2 )  The Development of Learning Innovative Packages on Native Dance of Fon 
Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. The appropriateness of the overall 
innovation at a high level. The benefits of innovation as a whole is at the highest level. 

3) The result is an of Learning Innovative Packages on Native Dance of Fon Nok
Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. Innovation, performance, equal to 76.33 
/ 79.57, higher than the threshold set at 75/75 and the effectiveness of the innovation index 
equal to 0.5563  percent of the index was 55.63 , compared the effectiveness of learning. By 
calculating the statistical value t (t-test) results show that students are learning after high 
school classes than before. By a statistically significant amount. 001. 

4) Assessment of student satisfaction with the Learning Innovative Packages on
Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. The overall 
average is the highest level. 

5 )  Extending the use of Learning Innovative Packages on Native Dance of Fon 
Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students to the school in the development of 
quality education network has expanded to 17 schools included in the curriculum of the three 
schools.Innovation, performance, equal to 75 . 8 6  /  7 5 . 3 3 , higher than the threshold set at 
75/75 and the effectiveness of the innovation index equal to 0.6205 percent of the index was 
62 . 0 5 , compared the effectiveness of learning. By calculating the statistical value t (t-test) 
results show that students are learning after high school classes than before. By a statistically 
significant amount. 0 0 1 . Assessment of student satisfaction with the Learning Innovative 
Packages on Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  For Elementary School Students. The 
overall average is the highest level And dissemination of innovative video In online media, 
YouTube is 355 view.  (July 5, 2019) 

Keywords: The Learning Innovative, Packages on Native Dance of Fon Nok Tha Pak Sa Loeng  
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บทน า 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ควำมเป็นชำติ  ถือเป็นรำกฐำนควำมมั่นคงของชำติก็ว่ำ
ได้และยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติภูมิและควำมภำคภูมิใจของคนไทยในชำติอีกด้วย  ชำติที่มีวัฒนธรรมอันดีงำม 
สืบทอดมำยำวนำนนั้นจึงมีศิลปวัฒนธรรม   อันมำกมำยที่ต้องอนุรักษ์และสืบทอดให้คงควำมเป็นมรดกคู่ชำติ
สืบไป   วัฒนธรรมจึงถือเป็นสิ่งส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินชีวิต ประจ ำวันของมนุษย์ ที่ถูกก ำหนดขึ้นใน
ด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนจิตรกรรม สถำปัตยกรรม ควำมคิด ควำมเชื่อที่แสดงถึงควำมเจริญงอกงำมของชำติ 
ปรำกฏเป็นภำษำ ศิลปะ ควำมเชื่อถือ ระเบียบ ประเพณี ควำมก้ำวหน้ำของชำติและศีลธรรมอันดีงำมของ
ประชำชน ลักษณะอีกประกำรหนึ่งของวัฒนธรรม คือ เป็นกำรสั่งสมควำมคิด ควำมเชื่อ วิธีกำรจำกสังคม 
รุ่นก่อนๆ มีกำรเรียนรู้และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้ (ภำนุรัชต์ บุญส่ง,2560 หน้ำ 115)  

เป็นที่น่ำยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐได้มองเห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทยเพ่ือให้เยำวชนได้รู้จักควำมเป็นไทยเข้ำใจรูปแบบและรู้จักหวงแหนศิลปะของชำติไว้  
ไม่สูญหำย  แต่อย่ำงไรก็ตำมแม้จะมีกำรประชำสัมพันธ์และโน้มน้ำวเยำวชนหันมำสนใจศิลปวัฒนธรรมของชำติ
เยำวชนก็ยังสนใจกับกำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมของขำติน้อย  เนื่องจำกกำรฝึกหัดต้องผ่ำนกระบวนกำร
ตั้งแต่ขั้นตอนต้นจนส ำเร็จ ซึ่งค่อนข้ำงยำกมำก  เยำวชนที่ขำดควำมอดทนก็ท้อถอยละเลยหันไปสนใจศิลปะ
ตะวันตก ซึ่งไม่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรฝึกหัดฝีมือมำกนัก  ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมของชำติจึงถูกละเลย  กอปรกับ
เยำวชนของชำติยังขำดภูมิคุ้มกันทำงวัฒนธรรมที่มีควำมเข้มแข็งพอเนื่องจำกขำดควำมเข้ำใจในธรรมชำติของ
ศิลปวัฒนธรรมแต่ละประเภท และคิดว่ำเป็นเรื่องของคนเพียงกลุ่มเดียวเป็นที่เป็นผู้สืบสำนและเสพย์ ดังนั้นจึง
มองไม่เห็นคุณค่ำและละเลยสิ่งที่เป็นภูมิปัญญำไทย  เป็นรำกเหง้ำของควำมเป็นไทยไป  ท ำให้รับเอำวัฒนธรรม
เข้ำมำได้ง่ำยและรวดเร็ว  เนื่องจำกศิลปะนำฏศิลป์ดนตรีและทัศนศิลป์บันทึกอยู่ในตัวคนและเป็นเอกลักษณ์ 
ดังนั้นกำรสืบทอดจึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีผู้ถ่ำยทอดที่มีควำมช ำนำญในกำรสอนเฉพำะทำงสอดคล้องกับ
ธรรมชำติของวิชำนำฏศิลป์และดนตรีและมีสื่อเทคโนโลยีบันทึกไว้เป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยในกำรทบทวนควำมรู้
ช่วยสอนและน ำเสนอให้เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้   เพ่ือต้องกำรให้เยำวชนได้สัมผัสกับศิลปะ
ประจ ำชำติของตนเอง จำกกำรดูหรือกำรสืบทอดหรือจำกประสบกำรณ์หลำกหลำยเพ่ือเน้นย้ ำเตือนถึงควำม
เป็นไทยและเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคมทั้งในและต่ำงประเทศได้ (ค ำรณ สุนทรำนนท์และรจนำ  
สุนทรำนนท์,2551หน้ำ 2-3) สอดคล้องกับญำดำ จุลเสวก(2560 หน้ำ 60) ที่กล่ำวว่ำนำฏศิลป์ไทยมีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของผู้ชมแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสสังคมในตอนนั้น 
บุคคลที่มีอำชีพเกี่ยวกับนำฏศิลป์ไทยส่วนใหญ่จึงมีกำรปรับกำรแสดงให้เข้ำกับยุคสมัยมำกขึ้น เช่น กำรน ำเอำ
ศิลปะตะวันตกเข้ำมำผสมผสำนกับนำฏศิลป์ไทย เพ่ือดึงดูดผู้ชมต่ำงชำติเข้ำมำแสดง กำรน ำเอำเทคนิคเรื่องแสง 
สี เสียง เข้ำมำสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับฉำกถือเป็นทำงหนึ่งที่เพ่ิมพูนคุณค่ำของกำรแสดงมำกข้ึน  นอกจำกนี้ยัง
มีอำชีพหนึ่งที่มีควำมส ำคัญในกำรรักษำนำฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ คือ ครูนำฏศิลป์ที่อยู่นอกสถำนศึกษำและอยู่ใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ  โดยเฉพำะครูนำฏศิลป์ไทยที่อยู่ในระบบกำรศึกษำที่จะต้องมีกำรปรับกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำนำฏศิลป์ไทยให้เข้ำกับยุคสมัยมำกยิ่งขึ้น  มีกำรปรับรูปแบบเนื้อหำ กิจกรรม สื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและเกิดกำรใฝ่รู้ด้วยตนเอง เช่น กำรให้นักเรียนชมกำรแสดงผ่ำนสื่ อทำงเทคโนโลยี 
กำรให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติและคิดค้นกำรแสดงใหม่ๆ  โดยใช้พ้ืนฐำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยเป็นหลักใน  
กำรสร้ำงสรรค์ หรือแม้แต่กำรให้นักเรียนได้สะท้อนควำมต้องกำรของตนเองในกำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
ออกมำก็อำจท ำให้บุคคลที่อยู่ในวงกำรนำฏศิลป์ไทยได้มุมมองหรือควำมคิดใหม่ๆในกำรน ำเสนอกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทยที่แปลกใหม่เพ่ิมมำกข้ึน 
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นอกจำกนั้นกำรศึกษำไทยควรให้ควำมส ำคัญกับรำยวิชำนำฏศิลป์ไทยให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ 
เพรำะแท้จริงแล้วนำฏศิลป์ไทยเป็นวิชำที่สำมำรถบูรณำกำรกับหลำยๆ วิชำได้ เช่น  ภำษำไทยในส่วนของ
วรรณคดีและภำษำ  วิชำสังคมในส่วนของประวัติศำสตร์ก็สำมำรถบูรณำกำรกับกำรแสดงละครประวัติศำสตร์
ได้ อำทิ ละครเรื่องเลือดสุพรรณ ผู้ชนะสิบทิศ เป็นต้น  ซึ่งกำรน ำเอำละครหรือกำรแสดงเข้ำไปบูรณำกำรกับ
รำยวิชำต่ำงๆสำมำรถท ำให้นักเรียนมีควำมมีควำมสนใจและจดจ ำเนื้อหำที่อยู่ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  หำกระบบ
กำรศึกษำให้ควำมส ำคัญกับรำยวิชำนำฏศิลป์ไทยเพ่ิมขึ้น  อำจท ำให้รำยวิชำนำฏศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญ
ที่สำมำรถอนุรักษ์และรักษำควำมเป็นนำฏศิลป์ไทยต่อไป    

จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระ
นำฏศิลป์ ในระดับประถมศึกษำ โรงเรียนบ้ำนหนองแคนน้อย สังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 
17  ต ำบลบุ่งค้ำ  อ ำเภอเลิงนกทำ  จังหวัดยโสธร จึงพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด 
ฟ้อนนกทำปักษำเลิง  ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำข้ึนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17  ที่ต้องกำรนวัตกรรมส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์ระดับประถมศึกษำ  ให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นำฏศิลป์พ้ืนเมืองอย่ำงถูกต้อง  มีทักษะกำรปฏิบัติท่ำร ำนำฏศิลป์พ้ืนเมืองและตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
นำฏศิลป์พ้ืนเมืองที่เป็นรำกฐำนทำงวัฒนธรรม  อีกทั้งมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่เอกลักษณ์ของอ ำเภอเลิงนกทำ
ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์
พ้ืนเมืองของนักเรียนระดับประถมศึกษำและครูผู้สอนนำฏศิลป์ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่ 17  

2. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 

3. เพ่ือทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำกับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองแคนน้อย 

4. เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง  ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 

5. เพ่ือขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ กับโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพที่ 17 และเผยแพร่แก่บุคคล
ทั่วไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้
นำฏศิลป์พ้ืนเมือง เพ่ือเป็นกรอบในกำรท ำกำรวิจัยและพัฒนำและร่ำงแบบสอบถำม  จำกนั้นน ำร่ำง
แบบสอบถำมให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ 
ค ำนวณค่ำ IOC ได้เท่ำกับ 1.0  แล้วน ำไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่กลุ่มตัวอย่ำง (Try out) จ ำนวน 30 คน  
แล้วน ำผลมำวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น โดยใช้สูตรหำค่ำสัมประสิทธ์อัลฟ่ำ ตำมวิธีของ Cronbach (บุญชม ศรี
สะอำด 2545: 99) ได้ค่ำสัมประสิทธ์อัลฟ่ำ เท่ำกับ .878  แล้วจึงน ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ครูผู้สอนนำฏศิลป์และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่ 17 จ ำนวน 93 คน โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบหลำยขั้นตอน  จำกประชำกร จ ำนวน 503 คน 
แยกเป็นครูผู้สอนนำฏศิลป์ จ ำนวน 18 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-5 จ ำนวน 75  คน   

วิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม โดยค ำนวณ หำค่ำควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อยละ 
(Percentage) หำค่ำเฉลี่ย (Mean : xˉ  ) และหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) 
และ วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) ประมวลประเด็นส ำคัญ 

ระยะที่ 2  น ำข้อมูล ในระยะ ที่ 1 มำพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด 
ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ประกอบด้วย เอกสำรนวัตกรรม วีดิทัศน์นวัตกรรมและคู่มือ
กำรใช้นวัตกรรม แล้วน ำนวัตกรรมพร้อมกับคู่มือกำรใช้นวัตกรรม เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนนำฏศิลป์ไทย 
จ ำนวน 3 ท่ำน เพื่อประเมินคุณภำพของนวัตกรรม ด้ำนควำมเหมำะสมและประโยชน์ 

กลุ่มเป้ำหมำย  คือ  ผู้ เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน  แยกเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ  สำขำนำฏศิลป์ไทย จ ำนวน 1 ท่ำนและครู วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ สำระนำฏศิลป์  จ ำนวน 2 ท่ำน 

วิเครำะห์ข้อมูลแบบตรวจสอบและแบบประเมินควำมเหมำะสมและประโยชน์ของนวัตกรรม 
โดยกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean : µ) และหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : σ) ของ
คะแนนควำมคิดเห็น 

ระยะที่ 3  ทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุดฟ้อนนกทำปักษำเลิง 
ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ  กับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองแคนน้อยที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวน 
10 คน  ในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม  จ ำนวน 12 ชั่วโมง  ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นวัดประเมินผล  โดยมีกำรเก็บคะแนนกำรทดสอบก่อนเรียน  กำรประเมินทักษะ 
กำรปฏิบัติท่ำร ำระหว่ำงเรียนและกำรทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-5 โรงเรียนบ้ำนหนองแคน
น้อย ปีกำรศึกษำ 2561  จ ำนวน 10 คน  โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบอำสำสมัคร (Volunteer Sampiling)  จำก
นักเรียนที่มีควำมชื่นชอบและมีควำมพร้อมในกำรเรียนนำฏศิลป์ 

วิเครำะห์ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยใช้สูตร E1/E2 ค ำนวณหำค่ำ
ประสิทธิภำพ  ตำมเกณฑ์ 75/75 ค ำนวณหำค่ำดัชนีประสิทธิผล EI และเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย
ใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test) 
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ระยะที่ 4  จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ  แล้วน ำร่ำงแบบประเมินควำม 
พึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน 3 ท่ำนตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ  ค ำนวณ  
ค่ำ IOC ได้เท่ำกับ 1.0 แล้วน ำทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง (Try out) จ ำนวน 30 คน  จำกนั้น
น ำผลมำวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น  โดยใช้สูตรหำค่ำสัมประสิทธ์อัลฟ่ำ  ตำมวิธีของ Cronbach (บุญชม 
ศรีสะอำด 2545: 99)  ได้ค่ำสัมประสิทธ์อัลฟ่ำ เท่ำกับ .776 และน ำแบบประเมินควำมพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 
เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชุมนุมนำฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2-5 โรงเรียนบ้ำนหนองแคน
น้อย  ปีกำรศึกษำ 2561  ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง ในระยะที่ 3 จ ำนวน 10 คน   

วิเครำะห์ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจ  โดยกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean : µ) และหำ
ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : σ) ของคะแนนควำมพึงพอใจ 

ระยะที่ 5  ขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   ที่ 
17 และเผยแพร่วีดีทัศน์นวัตกรรม ในสื่อออนไลน์  

กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพที่ 17 ที่มีควำมพร้อมในกำร
น ำนวัตกรรมไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และบุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจต่อนวัตกรรม 

วิเครำะห์ข้อมูลประสิทธิภำพและประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยใช้สูตร E1/E2 ค ำนวณหำค่ำ
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 75/75  ค ำนวณหำค่ำดัชนีประสิทธิผล EI และเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดย
ใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test) วิเครำะห์ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจ  โดยกำรค ำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean : 
µ) และหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : σ) ของคะแนนควำมพึงพอใจ และวิเครำะห์
ข้อมูลกำรขยำยผลและเผยแพร่นวัตกรรม โดยค ำนวณ  หำค่ำควำมถ่ี (Frequency) 

ผลการวิจัย 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1) ผลกำรวิเครำะห์สภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ในภำพรวม  ตำมควำมคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษำและครูผู้สอนนำฏศิลป์ในโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17    ด้ำนสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวม มีกำร
จัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก (xˉ  = 3.53)  ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ในปัจจุบันนักเรียน
มีทัศนคติเชิงบวก (ควำมชอบ) ต่อนำฏศิลป์พ้ืนเมือง อยู่ในระดับมำก (xˉ  = 4.45)  ด้ำนปัญหำกำรจัดกำร
เรียนรู้นำฏศิลป์พื้นเมืองในภำพรวม มีปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง (xˉ  = 3.06)  ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์ พ้ืนเมือง ที่เกิดจำกสื่อกำรสอน/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก 
(xˉ = 3.90) และด้ำนควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวม มีควำม
ต้องกำรพัฒนำอยู่ในระดับ มำกที่สุด (xˉ  = 4.52)  ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมต้องกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองจำกประวัติควำมเป็นมำและสัญลักษณ์ของอ ำเภอเลิงนกทำ อยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด (xˉ  = 4.67) 
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2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของนวัตกรรมในภำพรวมแต่ละรำยกำร
ด้ำนควำมเหมำะสมของนวัตกรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (µ = 4.76)  เมื่อแยกตำมรำยกำร พบว่ำ 
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยควำมเหมำะสมสูงสุด คือ องค์ประกอบของนวัตกรรม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
(µ = 4.80)  รองลงมำ คือ เอกสำรนวัตกรรมและคู่มือกำรใช้นวัตกรรม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
(µ = 4.67) ล ำดับต่อมำ คือ วีดิทัศน์นวัตกรรม มีควำมเหมำะสมอยู่ ในระดับมำก (µ = 4.67) ตำมล ำดับ  
ด้ำนประโยชน์ของนวัตกรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (µ = 5.00)  เมื่อแยกตำมรำยกำร พบว่ำ 
ทุกรำยกำรมีประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด (µ = 5.00) 

3) ผลกำรทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถม ศึกษำ นวัตกรรมมีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 76.33/79.57 เป็นไปตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ง
ไว้ และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 0.5563 ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 55.63  แปลผลได้ว่ำ หลังจำก
กำรเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง  ชุดฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียน
ประถมศึกษำ นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 55.63  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรค ำนวณ
ทำงสถิติ ค่ำ t (t-test) แล้วผลปรำกฏว่ำ  นักเรียนมีผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ .001 

4) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มำกที่สุด  (µ = 4.53 ) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ รำยกำรที่นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนรู้ด้ำนเนื้อหำที่เป็นทักษะปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคกำรสำธิตและเลียนแบบอยู่ในระดับมำกท่ีสุด          ( 
µ = 4.80 )  รองลงมำมี 2 รำยกำร คือ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อประวัติควำมเป็นมำของฟ้อนนกทำปักษำ
เลิง และนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อวีดีทัศน์นวัตกรรมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( µ = 4.70 ) 

5) กำรขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17 ได้ขยำยผล
จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองเลิงค ำ โรงเรียนบ้ำนช่องเม็ก และโรงเรียนบ้ำนหนองแคน ผล
ปรำกฏว่ำ โรงเรียนที่น ำนวัตกรรมไปใช้จริง มีจ ำนวน 1 โรงเรียน เมื่อวิเครำะห์ผลพบว่ำ ประสิทธิภำพของ
นวัตกรรม เท่ำกับ 75.86/75.33 เป็นไปตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  และมีดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม 
เท่ำกับ 0.6205 ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 62.05  แปลผลได้ว่ำ หลังจำกกำรเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม
จัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พื้นเมือง ชุดฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 62.05  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรค ำนวณทำงสถิติ ค่ำ t (t-test) แล้วผลปรำกฏว่ำ 
นักเรียน มีผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ .001   

ด้ำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์
พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มำกที่สุด          ( 
µ = 4.53)ส่วนกำรเผยแพร่นวัตกรรมแก่บุคคลที่มีควำมสนใจ โดยกำรเผยแพร่ วีดิทัศน์นวัตกรรม ในสื่อ
ออนไลน์ ใน YouTube โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม 2562  เป็นต้นมำ ผลปรำกฏว่ำ มีจ ำนวนกำร
เข้ำชม 355 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2562) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1) ผลกำรวิเครำะห์สภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ในภำพรวม ตำมควำมคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษำและครูผู้สอนนำฏศิลป์ ในโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17 ด้ำนสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พื้นเมืองในภำพรวม มีกำรจัดกำร
เรียนรู้อยู่ในระดับมำก (xˉ  = 3.53) ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ในปัจจุบันนักเรียนมี
ทัศนคติเชิงบวก (ควำมชอบ) ต่อนำฏศิลป์พ้ืนเมือง อยู่ในระดับมำก ( xˉ  = 4.45 )  เนื่องจำกนำฏศิลป์พื้นเมือง
อีสำนที่พบเห็นในปัจจุบันจำกงำนประเพณีต่ำงๆของท้องถิ่น จะเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรื่นเริงสนุกสนำนจึง
ท ำ ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดควำมชื่นชอบ ซึ่งเป็นทัศนคติเชิงบวกต่อนำฏศิลป์พ้ืนเมือง สอดคล้องกับพีรพงศ์ 
เสนไสย์ (2556 หน้ำ  1-2) ที่กล่ำวว่ำ สถำนภำพนำฏยศิลป์อีสำนในปัจจุบันพบว่ำมีควำมหลำกหลำยมีกำร
แข่งขัน ประกวด ประชันกันอย่ำงสูง ดังจะเห็นได้จำกงำนบุญประเพณีของแต่ละท้องถิ่น มักจะมีกำรจัดขบวน
ฟ้อนในประเพณี อำทิ บุญคูนลำน บุญพระเวส บุญบั้งไฟ บุญเข้ำพรรษำ  บุญออกพรรษำ ลอยกระทง บุญกฐิน 
ฯลฯ  ส่งผลให้กลำยเป็นสีสัน เติมเต็มควำมสุขแก่ผู้คน สอดคล้องกับญำดำ จุลเสวก (2560 หน้ำ 50) ที่กล่ำวว่ำ 
นำฏศิลป์ไทยมีอยู่ด้วยกันหลำยประเภท ทั้ง ระบ ำ ร ำ ฟ้อน โขน ละคร กำรแสดงพ้ืนเมืองต่ำงๆ ที่ไม่ใช่แค่กำร
น ำเสนอศิลปวัฒนธรรมของไทย แต่ยังเป็นกำรแสดงถึงวัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำ ด้ำนกำรด ำรงชีวิต อำชีพและ
แสดงถึงสุนทรียะของคนในแต่ละภูมิภำคโดยน ำเสนอผ่ำนทำงกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย นอกจำกควำมประณีต
งดงำมอ่อนช้อยที่บ่งบอกควำมเป็นนำฏศิลป์ไทยแล้ว นำฏศิลป์ไทยยังมีมุมของควำมสนุกสนำน ฮึกเหิม เช่น 
กำรแสดงละครนอกเป็นกำรเล่ำเรื่องผ่ำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยที่ เน้นควำมสนุกสนำนเฮฮำ กระชับฉับไว แต่
แฝงด้วยแง่คิด คุณธรรมที่ผ่ำนมำยังผู้ชมได้อย่ำงแยบยล หรือกำรแสดงนำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุดแหย่ไข่มดแดง ที่
นอกจำกควำมสนุกสนำนตำมแบบอย่ำงของกำรแสดงภำคอีสำนแล้ว ยังบ่งบอกถึงวิธีชีวิตควำมเป็นอยู่ กำร
เสำะแสวงหำอำหำรตำมธรรมชำติของคนในภำคอีสำนเป็นต้น  

ด้ำนปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวม มีปัญหำอยู่ในระดับปำนกลำง 
(xˉ = 3.06) ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองที่เกิดจำกสื่อ
กำรสอน/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมำก (xˉ  = 3.90) เนื่องครูผู้สอนนำฏศิลป์ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำที่17  ส่วนมำกไม่ได้จบสำขำวิชำนำฏศิลป์โดยตรง  กำรสอนนำฏศิลป์จึงเน้นใช้สื่อเทคโนโลยี
เข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันสื่อกำรสอนนำฏศิลป์ที่เหมำะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษำยัง
มีน้อยและหำยำก จึงเกิดปัญหำในกำรขำดแคลนสื่อกำรสอนหรือแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม สอดคล้องกับค ำรณ 
สุนทรำนนท์และรจนำสุนทรำนนท์ (2551หน้ำ 2-3) ที่กล่ำวว่ำ ศิลปะนำฏศิลป์ดนตรีและทัศนศิลป์บันทึกอยู่ใน
ตัวคนและเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นกำรสืบทอดจึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีผู้ถ่ำยทอดที่มีควำมช ำนำญในกำรสอน
เฉพำะทำงสอดคล้องกับธรรมชำติของวิชำนำฏศิลป์และดนตรีและมีสื่อเทคโนโลยีบันทึกไว้เป็นรูปธรรมเพ่ือช่วย
ในกำรทบทวนควำมรู้ช่วยสอนและน ำเสนอให้เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้ เพ่ือต้องกำรให้เยำวชนได้
สัมผัสกับศิลปะประจ ำชำติของตนเอง จำกกำรดูหรือกำรสืบทอดหรือจำกประสบกำรณ์หลำกหลำยเพ่ือเน้นย้ ำ
เตือนถึงควำมเป็นไทยและเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคมทั้งในและต่ำงประเทศได้ 

และด้ำนควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในภำพรวม มีควำม
ต้องกำรพัฒนำอยู่ในระดับมำกที่สุด ( xˉ = 4.52 ) ประเด็นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมต้องกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมืองจำกประวัติควำมเป็นมำและสัญลักษณ์ของอ ำเภอเลิงนกทำ อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด ( xˉ = 4.67 ) เนื่องจำกผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งครูผู้สอนนำฏศิลป์และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ  เป็นบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอเลิงนกทำจึงต้องกำรให้มีกำรแสดงนำฏศิลป์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
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ของท้องถิ่น  สอดคล้องกับภำนุรัชต์ บุญส่ง (2560 หน้ำ 115-116) ที่ได้กล่ำวว่ำ ในปัจจุบัน คนในวงกำร
นำฏศิลป์ได้มีกำรขยับตัว ปรับตัว ปรับทิศทำงกำรสืบสำนนำฏศิลป์ไทยเพ่ือให้สอดคล้อกับโมเดล 4.0 โดยมุ่ง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและพัฒนำต่อยอดให้เหมำะสมกับยุคสมัย ช่วยสร้ำงรำยได้และภำพลักษณ์ที่ดีแก่
ประเทศ  กำรสืบทอดนำฏศิลป์ไทยและกำรพัฒนำจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคนและ
สังคมไทยอยู่หลำยประกำร คือ ท ำให้มองเห็นวิถีควำมเป็นไทย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทั้งด้ำนศำสนำ สังคม 
วัฒนธรรม กำรปกครอง ที่สั่งสมสืบทอดกันมำ  ท ำให้คนไทยเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ รู้จักระเบียบ วินัย มี
ควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รู้จักพัฒนำตนเอง ซึ่งเป็นกำรเสริ มสร้ำงกำรปลูกจิตส ำนึกที่ดีงำม
เหมำะสมกับสภำพของสังคมไทย  ท ำให้คนไทยทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเกิดควำมร่วมมือร่วมใจส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมที่ดีงำมและน ำภูมิปัญญำ ท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชำติเป็นที่รู้จักของชำวโลก  

2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมและประโยชน์ของนวัตกรรมในภำพรวมแต่ละรำยกำร
ด้ำนควำมเหมำะสมของนวัตกรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( µ = 4.76 )  เมื่อแยกตำมรำยกำร พบว่ำ 
รำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยควำมเหมำะสมสูงสุด คือ องค์ประกอบของนวัตกรรม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 
( µ = 4.80 )  เพรำะองค์ประกอบของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง 
ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำนี้  มำจำกกำรสังเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องของนักวิชำกำรหลำยท่ำน  จึงมีองค์ประกอบครบถ้วนตำมหลักนำฏยประดิษฐ์หรือนำฏศิลป์
สร้ำงสรรค์  สอดคล้องกับ.ปิ่นเกศ วัชรปำน (2559 : 12-14 ) ได้กล่ำวว่ำ  แนวคิดและวิธีกำรสร้ำงสรรค์
นำฏศิลป์พ้ืนเมือง  มีองค์ประกอบเรื่องแนวคิดในกำรน ำเรื่องรำวที่เป็นลักษณะควำมเป็นท้องถิ่นน ำมำสร้ำง
เรื่องรำวประกอบกำรแสดงได้อย่ำงหลำกหลำย  วิธีกำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์พ้ืนเมืองในกำรใช้เป็นแนวทำงกำร
สร้ำงสรรค์  โดยมีรูปแบบ กระบวนกำรคิดสำมำรถสรุปวิธีกำรสร้ำงสรรค์ ได้แก่  1) กำรก ำหนดเนื้อหำ  2) กำร
ก ำหนดรูปแบบท่ำฟ้อน  3) กำรก ำหนดแนวเพลง และ 4) กำรก ำหนดองค์ประกอบทำงนำฏศิลป์   

ด้ำนประโยชน์ของนวัตกรรม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (µ = 5.00)  เมื่อแยกตำม
รำยกำร พบว่ำ ทุกรำยกำรมี ประโยชน์ อยู่ในระดับมำกที่สุด (µ = 5.00)  เพรำะนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง  ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้จริง  สอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค ำและสุนันทำ สุนทร
ประเสริฐ (2550 หน้ำ 37)  กล่ำวว่ำ  นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หมำยถึง แนว ควำมคิดใหม่ วิธีกำรใหม่ ผลผลิต
ใหม่ ที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยน ประยุกต์ พัฒนำหรือสร้ำงสรรค์  เมื่อน ำมำใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและ
สอดคล้องกับ ธีระวุฒิ  เอกะกุล (2561 ม.ป.น.)  ที่กล่ำวว่ำ  ควำมส ำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำ คือ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร แก้ปัญหำสังคมในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด เป็นกำรพัฒนำต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และได้ริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคม 

3) ผลกำรทดลองใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ นวัตกรรมมีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 76.33/79.57 เป็นไปตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 
และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 0.5563 ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล เท่ำกับ 55.63  แปลผลได้ว่ำ  หลังจำกกำร
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุดฟ้อน นกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ 
นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 55.63  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยกำรค ำนวณทำงสถิติ ค่ำ t 
(t-test) แล้วผลปรำกฏว่ำ นักเรียนมีผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
เท่ำกับ .01 ซึ่งแสดงว่ำ นวัตกรรมกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับ
นักเรียนประถมศึกษำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับปำนจันทร์ แสงสวำสดิ์
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และคณะ (2557 หน้ำ 567-568) ที่ได้ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
“กำรสืบสำนนำฏศิลป์ไทย” สรุปได้ว่ำ ครูบำอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตลอดจนหลักสูตรในกำรเรียนกำร
สอนที่มีควำมถูกต้องชัดเจน จะท ำให้ผู้รับกำรถ่ำยทอดหรือนักศึกษำสำมำรถที่ จะเรียนรู้นำฏศิลป์ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่ำงถูกต้อง   ซึ่งนำฏศิลป์ไทยไม่ควรที่จะจ ำเพำะอยู่แค่กำรอนุรักษ์แต่ต้องมีกำรพัฒนำร่วม
ด้วย   เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรอนุรักษ์ให้แน่นเหมือนต้นไม้ก่อน ที่จะแตก
รำก เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน แต่ยังคงรักษำรำกฐำนของนำฏศิลป์ไทย  เพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ  จึงควรมีกำรพัฒนำเครื่องมือเพ่ือชี้วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กำรสืบสำนนำฏศิลป์ไทย นอกจำกนี้นำฏศิลป์ไทยยังควรมีกำรพัฒนำเพ่ือให้เข้ำกับกำรน ำไปประกอบอำชีพด้วย 

4) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง
ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มำก  ( µ =   = 4.53 ) 
รำยกำรที่นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนเนื้อหำ
ที่เป็นทักษะปฏิบัติ  โดยใช้เทคนิคกำรสำธิตและเลียนแบบอยู่ในระดับมำก ( µ =  = 4.80 ) เนื่องจำกกำรกำร
สำธิตของครูผู้สอนจะท ำให้ผู้เรียนสำมำรถสังเกตกิริยำ ท่ำทำงอย่ำงใกล้ชิด และสำมำรถปฏิบัติตำมให้ถูกต้องได้
โดยง่ำย  สอดคล้องกับงำนวิจัยของ มะลิวัลย์ ปัทมะ (,2551อ้ำงถึงใน จุฑำพร ศรำภัยวำนิช,2558 หน้ำ146) 
ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรสอนวิชำนำฏศิลป์แบบดั้งเดิมของครู พบว่ำ  กำรสอนนำฏศิลป์จะเน้นกำรเลียนแบบเป็น
หลักครูผู้สอนจึงเป็นเสมือนแม่แบบของผู้เรียนโดยตรง  กำรเรียนวิชำนำฏศิลป์สิ่งที่ผู้เรียนจ ำเป็นต้องรู้และ
เข้ำใจที่สุด คือ ทักษะปฏิบัติ ทักษะปฏิบัติในกำรเรียนวิชำนำฏศิลป์ถือได้ว่ำมีควำมส ำคัญต่อผู้เรียน   เนื่องจำก
วิชำนำฏศิลป์เป็นวิชำที่เน้นกำรปฏิบัติมำกกว่ำเนื้อหำทำงทฤษฎี โดยจะปฏิบัติในนำฏยศัพท์และภำษำท่ำทำง
นำฏศิลป์เป็นหลัก  ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสิ่งส ำคัญของผู้เรียน ถ้ำผู้เรียนไม่มีพ้ืนฐำนในทักษะดังกล่ำวแล้ว ก็จะไม่
สำมำรถปฏิบัติท่ำร ำในเพลงต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง โดยเฉพำะในระดับประถมศึกษำที่ถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของ
กำรปฏิบัติทั้งหมด ถ้ำผู้เรียนเกิดกำรจดจ ำภำษำท่ำนำฏศิลป์และนำฏยศัพท์ที่ไม่ถูกต้องและน ำไปปฏิบัติแล้ว ก็
จะส่งผลต่อเสียต่อกำรปฏิบัติทักษะเหล่ำนี้ในอนำคต และแก้ไขได้ยำก  เนื่องจำกพัฒนำกำรของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษำนี้   เป็นช่วงวัยที่มีกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำที่ชัดเจน ผู้เรียนจะจดจ ำสิ่งของหรือ
บุคคลต่ำงๆ ได้อย่ำงแม่นย ำ ซึมซับควำมรู้ใหม่ๆ และเลียนแบบกำรกระท ำของบุคคลที่โตกว่ำ  

5) กำรขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17 ได้ขยำยผล
จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองเลิงค ำ โรงเรียนบ้ำนช่องเม็ก และโรงเรียนบ้ำนหนองแคน 
เนื่องจำกเป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนที่จบสำขำวิชำนำฏศิลป์โดยตรงและมีกำรจัดกิจกรรมชุมนุมนำฏศิลป์  จึงเป็น
โรงเรียนที่เหมำะสมแก่กำรขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมในครั้งนี้  ผลปรำกฏว่ำ โรงเรียนที่น ำนวัตกรรมไปใช้จริง มี
จ ำนวน 1 โรงเรียน  เมื่อวิเครำะห์ผลพบว่ำ ประสิทธิภำพของนวัตกรรม เท่ำกับ 75.86/75.33 เป็นไปตำม
เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  และมีดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม เท่ำกับ 0.6205 ร้อยละของดัชนีประสิทธิผล 
เท่ำกับ 62.05  แปลผลได้ว่ำ หลังจำกกำรเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนก
ทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 62.05  เมื่อเปรียบเทียบผลกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยกำรค ำนวณทำงสถิติ  ค่ำ t (t-test) แล้วผลปรำกฏว่ำ นักเรียน มีผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลัง
เรียนสูงกว่ำก่อนเรียน โดยมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เท่ำกับ .001   

ซึ่งโรงเรียนที่น ำนวัตกรรมไปใช้จริงและรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้กลับมำยังผู้วิจัยนั้น คือ 
โรงเรียนที่มีครูผู้สอนที่จบสำขำวิชำนำฏศิลป์โดยตรง ที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์อย่ำงต่อเนื่อง ส่วนอีก 2 
โรงเรียนที่ไม่สำมำรถน ำนวัตกรรมไปใช้จริงได้  เนื่องจำก ครูผู้สอนมีภำระหน้ำที่รับผิดชอบหลำยอย่ำง และ
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โรงเรียนก ำหนดเนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ไว้แล้ว จึงไม่สำมำรถน ำเนื้อหำของนวัตกรรมไปสอดแทรกในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับศุภณัฏฐ์  ศศิวุฒิวัฒน์ (2560หน้ำ 22-24) ที่กล่ำวว่ำ เพ่ือขยำยผลโรงเรียน
คุณภำพดีในระบบกำรศึกษำไทย ภำครัฐและภำคีต่ำงๆ ควรพิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้  1) กำรระบุหำโรงเรียน
คุณภำพดี  2.) กำรถอดบทเรียนและวิธีกำรสอนที่ดี 3) กำรสร้ำงกลไกกำรขยำยผล และ 4) กำรสร้ำงโรงเรียน
คุณภำพดีและกำรคิดค้นวิธีกำรสอนใหม่ ด้ำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมจัดกำร
เรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำ ค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ 
มำกที่สุด( µ =   = 4.53)  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ รำยกำรที่นักเรียนมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ รำยกำรที่ 
17   นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อวีดีทัศน์นวัตกรรมฟ้อนนกทำปักษำเลิง  อยู่ในระดับมำกที่สุด ( µ =   = 4.80 ) 
และกำรเผยแพร่นวัตกรรมแก่บุคคลที่มีควำมสนใจ โดยกำรเผยแพร่ วีดีทัศน์นวัตกรรม ในสื่อออนไลน์ ใน 
YouTube โดยเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภำคม 2562  เป็นต้นมำ  ผลปรำกฎว่ำ มีจ ำนวนกำรเข้ำชม 355 
ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2562) สอดคล้องกับยุทธศิลป์ จุฑำวิจิตร (ม.ป.ป. หน้ำ 15) ที่กล่ำวว่ำ สื่อ
ภำพยนตร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์ แถบเสียง แถบภำพหรือวีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ คอมแพค
ดิสก์ ซีดีรอมและระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน นำฏศิลป์ที่ส่งผ่ำนสื่อเหล่ำนี้  ท ำให้ผู้ชมในแดนไกลได้รู้จักชื่น
ชอบและสำมำรถบันทึก เพ่ือศึกษำรำยละเอียดซ้ ำได้ อิทธิพลที่ส ำคัญที่เกิดจำกกำรสื่อสำรโดยเฉพำะกลุ่มนี้คือ 
กำรได้เห็นกำรเคลื่อนไหว ดนตรี กำรแต่งกำย ท่ำทำงกำรฟ้อนร ำท ำให้เกิดกำรจดจ ำและเลียนแบบหรือบันดำล
ใจในศิลปิน เกิดแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดกำรลอกเลียนแบบที่พบเห็นอีกต่อหนึ่ง นั่นคือ
สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เกิดกำรเลื่อนไหลทำงนำฏศิลป์อย่ำงรวดเร็ว ส ำหรับกรณีวีดีทัศน์จะพบว่ำให้ประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อกำรพัฒนำเป็นสื่อกำรสอนนำฏศิลป์ที่ส ำคัญยิ่งในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) ครูผู้สอนควรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำไปใช้จริงในกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำศิลปะ สำระนำฏศิลป์ หรือกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน ในกิจกรรมชุมนุมนำฏศิลป์    

2) นักเรียนควรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิง
ส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำไปใช้ในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหรือใช้ในกำรฝึกทบทวนกำรปฏิบัติท่ำร ำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง วีดีทัศน์นวัตกรรมที่สำมำรถรับชมได้ทำงสื่อออนไลน์และสำมำรถฝึกปฏิบัติตำมได้     

3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนและครูผู้สอนใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ชุด ฟ้อนนกทำปักษำเลิงส ำหรับนักเรียนประถมศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนสื่อ/แหล่งเรียนรู้และครูผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนนำฏศิลป์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรพัฒนำนวัตกรรมจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์พ้ืนเมือง ในชุดกำรแสดงอ่ืนที่เหมำะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

2) ควรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้นำฏศิลป์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจและกล้ำ
แสดงออก 
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เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. 

ญำดำ จุลเสวก (2560) กำรด ำรงอยู่ของนำฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21. วำรสำรศิลปกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกรำคม-มิถุนำยน 2560) หน้ำ 48-61  ออนไลน์ เข้ำถึงโดย 

https://www.tcithaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92886/72718 สืบค้น วันที่ 9 ตุลำคม 
2561 

ธีระวุฒิ  เอกะกุล (2561) เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำ.กำรอบรมและพัฒนำ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 

ครั้งที่ 41 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี (เอกสำรอัดส ำเนำ) 

ปำนจันทร์ แสงสวำสดิ์และคณะ (2557) กำรสืบสำนนำฏศิลป์ไทยของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 

วำรสำรวิชำกำร  Veridian E-Journalปีที่ 7  ฉบับที่ 3เดือนกันยำยน –ธันวำคม 2557 

ฉบับมนุษยศำสตร์  สังคมศำสตร์  และศิลปะ ออนไลน์ เข้ำถึงโดย thaijo.org/index.php/Veridian- 

E-Journal/article/view/20642/23473 สืบค้น วันที่ 9 ตุลำคม 2561

ปิ่นเกศ  วัชรปำน (2559) เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ นำฏศิลป์พื้นเมือง (Folk Dance)  รหัสวิชำ 

TD01202. คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี. ออนไลน์ เข้ำถึงโดย  

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/17f9211p391jqC27CdXT.pdf สืบค้น วันที่ 9 

ตุลำคม 2561  

พีรพงศ์ เสนไสย์ (2556).พลวัตรนำฏยศิลป์อีสำนในมุกดำหำร. วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร 

วิจัยทำงศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ภำณุรัชต์ บุญส่ง (2560) กำรด ำรงอยู่ของนำฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0.วำรสำรวิชำกำรนวัตกรรมสื่อสำร 

สังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9) ม.ค. - มิ.ย. 60 หน้ำ107-116 ออนไลน์ เข้ำถึงโดย 

https://www.tcithaijo.org/index.php/jcosci/article/view/94967/74198  

มะลิวัลย์ ปัทมะ. (2551). กำรพัฒนำเจตคติและควำมสำมำรถทำงนำฏศิลป์ไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี 

ที่ 6 โดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสำน กำรวิจัยเชิงทดลองแบบอนุกรมเวลำ. วำรสำรครุศำสตร์  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ยุทธศิลป์ จุฑำวิจิตร (ม.ป.ป.) ศิลปะกำรแสดงกับบริบททำงสังคม. เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน วิชำ 

0606009 Performing Arts and Social Context คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

วำโร  เพ็งสวัสดิ์ (2549) กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ. สกลนคร : คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร. 

สุวิทย์ มูลค ำและสุนันทำ สุนทรประเสริฐ.(2550)กำรพัฒนำผลงำนวิชำกำรสู่กำรเลื่อนวิทยฐำนะ.กรุงเทพฯ: อี  

เค บุ๊ค 
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คณะผู้จัดท ำ 
วำรสำรวิชำกำร สพฐ. ปีที่ 8 ฉบับท่ี 2 ประจ ำปี 2562 

(เดือนกรกฎำคม – ธนัวำคม 2562) 
……………………………………………………………… 

1. นายอ านาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. นายสนิท  แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. นางวัฒนาพร ระงับทุกข ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
4. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
5. นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. นางสุดา  สุขอ ่า ผู้อ่านวยการส่านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

รักษาการในต่าแหน่งที ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 
7. นางสุวารี เคียงประพันธ์  ผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อ่านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
9. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

10. นายกันตภณ  พิมพาลัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

11. นางสาวพุฒตาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ปราชญ์ศรีภูมิ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

12. นางสาวอัฉราพรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
อ่ินทา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ 

……………………………………………………………… 
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