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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
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ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั ้งการเคราะห์ความต้องการจำเป็น โดยประยุกต์ใช ้ว ิธี 
Priority Needs Index (PNImodified) ผลการวิจัยพบว่า 
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อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็น ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเม่ือจัดลำดับความความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู พบว่า ด้านที่มี
ความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็นลำดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รองลงมา 
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คำสำคัญ: การประเมินความต้องการจำเป็น, สมรรถนะประจำสายงานของครู 

Abstract 
The objectives of this research were to study real condition and condition that should 

be in Development Teacher Functional Competency and to order Needs of Development 
Teacher Functional Competency. The target group was the teachers in Rayong Primary 
Educational Service Area Office 2, school year 2563, 274 teachers who have stratified sampling. 
The instrument was questionnaire of needs that discrimination was between 0.301-0.849 and 
the reliability was 0.959. Data analysis used descriptive statistics, the total of frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation including to apply priority needs index (PNI 
modified) the research found that 
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 The teachers had the comments about Development Teacher Functional Competency 
in real condition both of total and each side was more level. The condition that should be 
both of total and each side most level. To order Needs of Development Teacher Functional 
Competency found that the first need was side of curriculum and learning management. The 
second need was side of synthetic, analysis and research to develop the learners. The last 
need was relationship building and community cooperation for learning management. 
 
Keyword: Needs Assessment, Teacher Functional Competency  
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดทิศทางของการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ 
(Competency) ขณะนี้ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการ
ครูเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ โดยนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จากการติดตามผลการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พบว่า อุปสรรคในการจัดการศึกษาที ่ต้องเร่งรัดแก้ไข ได้แก่ คุณภาพครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษา คุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2552) ประกอบกับผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษามีหลายประการ ด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพ
ของผู้เรียนต่ำกว่าเกณฑ์ สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ด้านผลผลิตและการพัฒนาครู ปัญหาการขาด
แคลนครูโดยรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา หน่วย
ปฏิบัติยังไม่มีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ปัญหาขาดการพัฒนาสื่อที่มี
คุณภาพ ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ด้านการศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ 
(เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคณะ, 2554) สอดคล้องกับรายงานการวิจัยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน , 2557) พบว่า สภาพปัญหา  
การเรียนการสอนของครู ประกอบด้วย ครูขาดความพร้อมในการใช้หลักสูตรโดยครู ส่วนหนึ่งไม่เข้าใจวิธีการ
สอน ไม่ถนัดการสอนบางกลุ่มประสบการณ์ จึงไม่สามารถดัดแปลงหรือยืดหยุ่นการสอนอย่างเหมาะสม        
ครูมีภารกิจมากไม่สามารถเตรียมการสอนได้ ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาลักษะนิสัยของผู้เรียน 
สอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูมีเจตคติการใช้สื่อ การสอนทำให้ยุ่งยาก รวมถึงครูขาดความรู้และทักษะใน
การวางแผนเตรียมการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง  
การศึกษา (2551) ได้ศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อนําไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549-2551 พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาและใช้นวัตกรรมการทํา
วิจัยในชั้นเรียนการนําผลการวิจัยและผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
หลักสูตร 
 McClelland (1975) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงในการทํางานกับผู้ที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่า และพบว่า    
สิ่งที่แยกระหว่างบุคคลดังกล่าว คือ สมรรถนะ (Competency) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
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(Skills) และความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทำงาน (Other Characteristics) 
และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื ่น ๆ         
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน 
(Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) ที่แตกต่างกัน ทำให้แสดงพฤติกรรมการทำงาน
ที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ต่อความสำเร็จของส่วนราชการ นอกจากนี้การวางแผนเพื ่อพัฒนาเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง ควรเริ่ม           
ที่การประเมินบริบทเพื่อให้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ขององค์กรและรู้ความต้องการขององค์กรว่าจำเป็นต้องได้รับ
การสนองตอบในด้านใด การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน การวิจัยประเมิน
ความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการกำหนดความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และนำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับความสำคัญของความ
แตกต่างนั้น แล้วเลือกความต้องการจำเป็นที่สำคัญ มาค้นหาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขผลที่ได้มาจาก
การประเมินความต้องการจำเป็นจะสะท้อนสภาพบริบทที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐาน
สำคัญที่นำไปสู่การวางแผน การกำหนดแนวทางพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น และสนอง
ความต้องการของหน่วยงานนั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้เป็นหลักเทียบในการดำเนินงานนำมา
ช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้มีความชัดเจน และมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นของหน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562)  
 การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่ องที ่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างย ิ ่ง เน ื ่องจากปัจจ ุบ ันได้มี                  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ       
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ ่งเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ              
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจได้
เต็มศักยภาพและเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อน บทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
การพัฒนาครูนอกจากจะต้องพิจารณาบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องพิจารณาสมรรถนะประจำ
สายงานของครดู้วย (Young, 1998) นอกจากนี้แล้ว McClelland (1975) แบ่งสมรรถนะ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
สมรรถนะพ้ืนฐาน หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความสามารถ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นพ้ืนฐาน
ต่อการปฏิบัติงาน เรียกว่า “สมรรถนะหลัก” (Core Competency) การมีระดับสมรรถนะพื้นฐานนี้ไม่ทำให้
บุคคลแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานในองค์การ ส่วนสมรรถนะอีกอย่างหนึ่งคือ สมรรถนะที่ทำให้บุคคลแตกต่าง
จากผู้อื ่น ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการใช้ความสามารถ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะชั้นสูง  (ค่านิยม 
แรงจูงใจ และทัศนคติ) ที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และเป็นสมรรถนะที่องค์การให้ความสำคัญ
ในการพัฒนามากกว่าสมรรถนะประเภทแรก (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2549) เรียกว่า “สมรรถนะประจำสาย
งาน” (Functional Competency) จำนวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการหลักสูตรและ          
การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ         
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้นำครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ     
การจัดการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู : กรณีศึกษาสำนักงาน       
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  โดยศึกษาความต้องการจำเป็นเฉพาะสมรรถนะครู              
ด้านสมรรถนะประจำสายงาน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและจัดลำดับ
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ความสำคัญของความต้องการจำเป็น เพื่อใช้ออกแบบในการสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ    
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงานของครู 
 2. เพ่ือจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 87 โรงเรียน รวมทั้งหมด 966 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and 
Morgan (1970) ได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 274 คน แล้วทำการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็น          
ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการสุ่มครูที่เป็นกลุ ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอตามสัดส่วนร้อยละ 28.500 
รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
            ระยอง เขต 2 
 

อำเภอ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน ครู (คน) โรงเรียน ครู (คน) 
1. อำเภอแกลง 59 665 59 189 
2. อำเภอวังจันทร์ 14 149 14 42 
3. อำเภอเขาชะเมา 14 152 14 43 

รวม 87 966 87 274 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำ     
สายงานของครู ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) จึงสอบถาม
ความคิดเห็นของครใูนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เกี่ยวกับสมรรถนะประจำ
สายงานที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ    
ของ Likert คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (ตาราง 3) โดยสอบถามในด้านสมรรถนะประจำ
สายงาน (Functional Competency) จำนวน 6 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการหลักสูตรและ   
การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ       
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้นำครู และ 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ         
การจัดการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน, 2553) รวม 59 ข้อ โดยแบบสอบถาม         
มีค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) อยู่ระหว่าง 0.301- 0.849 รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ทั้งภาพรวมและรายด้าน 
 

ด้าน 
ค่าอำนาจจำแนก
รายข้อระหว่าง 

ค่าความเชื่อมั่น 
Reliability () 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  0.313 - 0.690 0.843 
2. การพัฒนาผู้เรียน 0.301 - 0.689 0.782 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 0.576 – 0.830 0.891 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 0.517 – 0.783 0.879 
5. ภาวะผู้นำครู 0.421 – 0.836 0.926 
6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

0.612 – 0.849 0.936 

ภาพรวม 0.301 – 0.849 0.959 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 87 โรงเรียน ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 โดยผู้วิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยวิธีการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 87 โรงเรียน ซึ่งผ่านช่องทางออนไลน์ (Google from) ทำให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบตาม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
เกี ่ยวกับสมรรถนะประจำสายงานของครูที ่เป็นจริงและที่ควรจะเป็น ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 คะแนน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย และการความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
 

คะแนน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
5 4.51-5.00 มากที่สุด 
4 3.51-4.50 มาก 
3 2.51-3.50 ปานกลาง 
2 1.51-2.50 น้อย 
1 1.00-1.50 น้อยที่สุด 
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 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น เพื่อจัดจัดลำดับความสำคัญของ
ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงานของครู โดยประยุกต์ใช้วิธี Priority Needs Index 
(PNImodified) (สุวิมล ว่องวานิช,  2562)  
 
  สูตรคำนวณ   PNImodified = (I-D)/D 
 
     เมื่อ   PNImodified   แทนค่า    ลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 
                    หรือปัญหา 
          I          แทนค่า    ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่ 
                    พึงประสงค์ 
                              D          แทนค่า    ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 
ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 85 31.000 
หญิง 274 69.000 

อายุ   
ต่ำกว่า 30 ปี 146 53.300 
ระหว่าง 30-40 ปี 93 33.900 
ระหว่าง 41-50 ปี 17 6.200 
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป 18 6.600 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ปริญญาตรี 215 78.500 
ปริญญาโท 58 21.200 
ปริญญาเอก 1 0.400 
อ่ืนๆ (ระบุ........) 0 0.000 

ประสบการณ์ในการสอน   
ระหว่าง 1-5 ปี 138 50.400 
ระหว่าง 6-10 ปี 86 31.400 
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 50 18.200 
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 จากตาราง 4 พบว่า ข้อมูลทั ่วไปของครูเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.000 มากกว่าเพศชาย      
อายุต่ำกว่า 30 ปี มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.300 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมีจำนวน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.500 และครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนมากที่สุดระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50.400 
 
ตาราง 5 ระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับสมรรถนะประจำสายงานสภาพที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็น 
 

ด้าน 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้  

3.585 0.628 มาก 4.880 0.161 มากที่สุด 

2. การพัฒนาผู้เรียน 3.944 0.598 มาก 4.718 0.187 มากที่สุด 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 3.663 0.843 มาก 4.721 0.227 มากที่สุด 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.605 0.709 มาก 4.798 0.193 มากที่สุด 

5. ภาวะผู้นำครู 3.763 0.509 มาก 4.777 0.187 มากที่สุด 
6. การสร้างความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับชุมชน 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

4.131 0.570 มาก 4.816 0.195 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.782 0.287 มาก 4.785 0.177 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 5 พบว่า สมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านสมรรถนะประจำสายงานเกี่ยวกับสภาพ  
ที่เป็นจริง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.782 ; S.D. = 0.287) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่      
ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.131 ; S.D. = 0.570) รองลงมือ คือ สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน       
( X = 3.944 ; S.D. = 0.598) และมีค่าเฉลี ่ยลำดับที ่สาม คือ สมรรถนะด้านภาวะผู ้นำครู  ( X = 3.763 ;      
S.D. = 0. 509) ตามลำดับ ส่วนสมรรถนะ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสุดท้าย คือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ( X = 3.585 ; S.D. =  0. 628) 
 สมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านสมรรถนะประจำสายงานเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยรวม         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.785 ; S.D. = 0.177) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                 
( X = 4.880 ; S.D. = 0.161) รองลงมือ คือ สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ( X = 4.816 ; S.D. = 0.195) และมีค่าเฉลี่ยลำดับที่สาม คือสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.798 ; S.D. = 0. 193) ตามลำดับ ส่วนสมรรถนะมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.718 ; S.D. = 0. 187) 
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะประจำสายงาน 
            ของคร ู
 

ด้าน 

ค่าเฉลี่ย
ของสภาพที่

เป็นจริง 
(D) 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่ควร

จะเป็น 
(I) 

ดัชนีความ
ต้องการจำเป็น 

((I-D)/D) 

ลำดับ
ความ

ต้องการ
จำเป็น 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้  

3.585 4.880 0.361 1 

2. การพัฒนาผู้เรียน 3.944 4.718 0.196 5 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 3.663 4.721 0.289 3 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.605 4.798 0.331 2 

5. ภาวะผู้นำครู 3.763 4.777 0.269 4 
6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

4.131 4.816 0.166 6 

ภาพรวม 3.782 4.785 0.265 - 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านที่มีค่า
ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็นลำดับแรก คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (0.361) รองลงมา คือ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน (0.331) และลำดับที่สาม คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (0.289) ตามลำดับ
ส่วนด้านที ่มีค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นน้อยที ่สุด คือ สมรรถนะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (0.166) 
 
อภิปรายผล  
 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู : กรณีศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้อค้นพบที่ควรนำมาอภิปรายดังนี้ 
 1. สมรรถนะครูด้านสมรรถนะประจำสายงานเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู ่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านสมรรถนะประจำสายงานเกี่ยวกับ
สภาพที่ควรจะเป็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุด   
ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของวราลี ถนอมชาติ และนภัส ศรีเจริญประมง (2561) ได้วิจัยการประเมิน
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี 1) ค่าเฉลี่ยของ
การปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักในสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานในสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมากและ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากข้อค้นพบของการวิจัย พบว่า สมรรถนะครู ด้านสมรรถนะ
ประจำสายงานเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้          
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มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และสมรรถนะประจำสายงานเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็น สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด กลับมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทำให้ทราบว่าสภาพความเป็นจริง
ของสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูมีน้อยกว่าด้านอื่น ส่วนความ
ต้องการที่อยากให้เกิดข้ึนจริงกลับสูงกว่าสมรรถนะด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากว่า “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของ
บุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) 
และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  
ที่ทำให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิด จาก
แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออก  
ต่อสังคม (Social role) ที ่แตกต่างกันทำให้แสดงพฤติกรรมการทำงานที ่ต ่างกัน   (McClelland, 1975)         
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552) โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อความสำเร็จของส่วนราชการ ซึ่งควรเริ่มที่การประเมินบริบทเพื่อให้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ขององค์กรและรู้
ความต้องการขององค์กร ว่าจำเป็นต้องได้รับการสนองตอบในด้านใด การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้อง        
มีเครื่องมือที่ช่วยใน การทำงาน การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment Research)    
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และ   
นำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับความสำคัญของความแตกต่างนั้น แล้วเลือกความต้องการจำเป็นที่สำคัญ มาค้นหา
สาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขผลที่ได้มาจากการประเมินความต้องการจำเป็นจะสะท้อนสภาพบริบท         
ที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การวางแผน การกำหนดแนวทางพัฒนา
หน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการของหน่วยงานนั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่จะใช้เป็นหลักเทียบในการดำเนินงาน นำมาช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้มีความ
ชัดเจน และมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง  
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2562) 
 2. การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านสมรรถนะประจำสายงาน ด้านที่มีค่าดัชนีลำดับ
ความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุดเป็นลำดับแรก คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ (0.361) ทั้งนี้เนื่องมาจากครูยังขาดความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสมรรถนะด้านนี้ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ คือ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้และพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้
สมรรถนะประจำสายงานของครูด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญท่ีสุด และ
อยู ่ในชีว ิตประจำวันของกระบวนการจัดเร ียนการสอนของครูก ับผู ้ เร ียน สอดคล้องกับสภาพสังคม                  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทําให้ครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น แต่การพัฒนา
ครูที่เคยดําเนินการมาแต่เดิมในประเทศ ไทยก็ยังประสบปัญหาบางประการ ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2543) 
พบว่า ขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณจํากัดไม่ตรงกับความต้องการของครู และ     
ขาดการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2546) พบว่า การพัฒนาครูในปัจจุบัน
ยังไม่มี เอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็น
จำนวนมาก แต่ก็ยังซํ ้าซ้อนไม่เป็นระบบขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง ดังที ่พบว่า ส่วนใหญ่
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หน่วยงานในส่วนกลางเป็นผู้จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู วิธีการฝึกอบรมส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย ประชุม
กลุ่มย่อย และสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งยังมีจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่อนข้างมาก ทําให้ผู้ให้
และผู้รับการฝึกอบรมไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันเป็นรายบุคคลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงและที่สําคัญที่สุด คือ 
ครูต้องละทิ้งการสอนมาเข้ารับการอบรมจึงมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทาง และไม่มีการติดตามผลการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทําให้ไม่เห็นผลการนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาของโรงเรียนหรือครูได้ตรงประเด็น จึงต้องการมีประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริม
สมรรถนะประจำสายงานของครู ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้
องค์กรมีการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร เป็นองค์กรที่เจริญได้อย่างเต็ม  ศักยภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพของครู และกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดแก่นักเรียนวิธีการอย่างหนึ่งก็คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อการ
เรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้หรือเสริมสร้างความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ ด้วงทา (2557) ได้วิจัยการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า สมรรถนะประจําสายงาน สมรรถนะสูงที่สุด คือ 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของวราลี ถนอมชาติ 
และนภัส ศรีเจริญประมง (2561) ได้วิจัยการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู
ปฐมวัยเป็นรายข้อ พบว่า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนมีความจำเป็นสูงสุด 
รองลงมา คือการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากข้อค้นพบความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านที่มีค่า
ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นสูงที่สุด คือ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรหาวิธีการ แนวทาง หรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่ครูต้องการจำเป็น
มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
  2. กำหนดรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะประจำสายงานของครูที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยการประเมินความต้องการจำเป็นของครูก่อนการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะประจำสายงานของครู ด้านที่ครูมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  2. ควรศึกษาการส่งเสริมสมรรถนะครู โดยใช้นวัตกรรมอ่ืน เช่น หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
  Competency Based Curriculum Development of Education Sandbox  
  Pilot Schools in Rayong Primary Educational Service Area Office 2  

 
ชื่อผู้วิจัย  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์ 
  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 3) ศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
และ 4) ประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครู 7 คน และศึกษานิเทศก์ 2 คน รวม 16 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการ
วิพากษ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 การศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้นิเทศ ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก .ต.ป.น.) 9 คน และศึกษานิเทศก์ 7 คน รองผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 คน รวม 18 คน และกลุ่มผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน และ     
ครู 65 คน รวม 72 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และระยะที่ 4 การประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน และครู 65 คน รวม 
72 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.32–0.86 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ความต้องการจำเป็นที่อยากปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเนื่องจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีตัวชี้วัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวชี้วัดในบางตัวซ้ำซ้อนกัน แล้วไม่ได้
สนองต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง และต้องการความอิสระในการออกแบบ
หลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษาเอง จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือให้ตอบโจทย์
ความต้องการในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  และเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะเต็มตามศักยภาพและความถนัด
ของนักเรียนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะบรรลุเป้าหมายตาม School Concept และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความหมาย  
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 2. ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 7 โรงเรียน จากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
รุ่นที่ 1 โดยหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาผ่านการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒินำมาปรับปรุงตาม
คำแนะนำ แล้วนำหลักสูตรฐานสมรรถนะเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรียน ประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
 3. สถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา รุ ่นที ่ 1 นำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้โดย         
การแปลงหลักสูตรไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้มีหลัก 3 ลักษณะ คือ    
1) การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การดำเนินการเร ียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ                
3) การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่วนผลการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ พบว่า นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้ สนใจที่เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นเจ้าของกิจกรรมและ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้หลักสูตร คือ โรงเรียนไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ และกระบวนการวัดผลและประเมินผลสมรรถนะนักเรียนไม่ชัดเจน    
 4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน  
    
คำสำคัญ: หลักสูตรฐานสมรรถนะ, สถานศึกษานำร่อง, พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะตอบสนองผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นสิ ่งที ่ท้าทาย 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้
ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้กา รได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ   
เป็นการเรียนเพื ่อใช้ประโยชน์ ไม่ใช่การเรียนเพื่อรู ้เท่านั้น การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการมากขึ้น         
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะนั ้นผู ้เร ียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู ้ และมีความก้าวหน้า              
ในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตน สามารถไปได้เร็ว ช้าแตกต่างกันได้ ในส่วนการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะประสบ
ความสำเร็จ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562ก : 49) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 คือ โดยที่สมควรต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถใน
การสื่อสาร สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และ       
มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน สมควรกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็น
การนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น (พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา , 2562 : 120) 
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สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562ข : 5-6) กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
คือช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีสำคัญต่อการใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้ มุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ช่วยลดสาระการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นอัน
ส่งผลให้สถานศึกษามีพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้อื ่นที่เป็นความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และบริบทได้มากขึ้น 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 อยู่ในจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจำนวน     
6 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) ซ่ึงมีทั้งหมด 8 จังหวัด จึงต้องดำเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้แนวใหม่ โดยเปลี่ยนจุดเน้นจากที่เคย
เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (Content Based) คือเน้นเนื้อหาวิชา และมีมาตรฐานและตัวชี้วัดจำนวนมาก     
ไปเป็นหลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะ (Competency Based) ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารการศึกษา จึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาชาติ 
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 20(4) และให้เหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน เป็นสถานศึกษา
นำร่อง รุ่นที่ 1 ซึ่งผลจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน การวัดผลและการประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถเพ่ิม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 2. เพื ่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 4. เพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีการออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งและ
หลายวิธีการ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะตามลำดับดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำ
ร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ขั้นที่ 2 ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
 ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ย่อย ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 จัดทำร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  ขั้นที่ 2 วิพากษ์ร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา     
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ขั ้นที ่ 3 นำเสนอหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา         
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 ระยะที่ 3 การศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
ย่อย ดังนี้ 
  ขั ้นที ่ 1 นำหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้           
ในสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 2 การนิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา    
นำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
  ขั้นที่ 3 การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
นำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 ระยะที ่ 4 การประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  ขั ้นที ่ 1 การประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษา  
  ขั้นที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
 
 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย สามารถแสดงเป็นลำดับขั้นตอนการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ผู้วิจัยการศึกษาข้อมูลประเภทเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการสัมภาษณ์โดยใช้      
แนวคำถาม (Guideline) ที ่ถามเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ณ สถานศึกษาแต่ละแห่ง ยกเว้นศึกษานิเทศก์
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 14–22 
พฤษภาคม 2563 
 ระยะที่ 2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (ศึกษานิเทศก์) เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิพากษ์ โดยสรุปจาก
ความคิดเห็นของผู ้ดำเนินการสนทนา ผู ้จดบันทึก ผู ้บริการทั ่วไปและจากการสังเกตของผู ้ว ิจ ัย  เป็น             
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารบันทึกการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยใช้วิธีถอดรายละเอียดจาก
เทปบันทึกการวิพากษ์ กับบันทึกการสนทนาที่ผู้จดบันทึกได้จดไว้ ซึ่งการถอดเทปจะถอดรายละเอียดทุกคำพูด
และบรรยากาศในการสนทนาลงไปด้วย ทั้งนี้เพ่ือใช้ประกอบในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 
 ระยะที่ 3 ผู้วิจัยและคณะนิเทศ ติดตามได้ใช้วิธีการในการศึกษารวบรวมข้อมูล โดยมีแนวคำถาม
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยและคณะนิเทศ ติดตามจะทราบได้จากการสอบถาม/สัมภาษณ์โดยใช้แนวคำถาม 
(Guideline) ที่ถามเกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา รุ่นที่ 1 ของกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล ณ สถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งมีคณะนิเทศ ติดตาม จำนวน 2 ชุด        
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22–25 กันยายน 2563 
 ระยะที่ 4 ผู้วิจัยนำแบบประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ส่งแบบประเมินการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและ  เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ได้รับคืนจำนวน 72 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 
 2. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพ้ืนฐานร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา    
นำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พบว่า 
 1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน พบว่า ความต้องการ    
ที่อยากปรับเปลี ่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น เนื ่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีตัวชี ้ว ัดเป็นจำนวนมาก ซึ ่งตัวชี ้ว ัดในบางตัวซ้ำซ้อนกัน แล้วไม่ได้ตอบโจทย์
ความสามารถและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง และต้องการความอิสระในการออกแบบหลักสูตร
ตามบริบทของสถานศึกษาเอง จึงต้องการเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใน
ชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน ชุมชน ซึ่งการทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะจะทำให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นปัจจุบันทันกับยุคศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการของ
นักเรียน ชุมชน พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 (3Rx8C) ตาม
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ศักยภาพ มีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับตัวนักเรียน เพราะเป็น
หลักสูตรที่สร้างขึ้น และดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน หลักสูตร
ฐานสมรรถนะจึงเป็นหลักสูตรที่มุ้งเม้นการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะ competency เพื่อให้นักเรียน  
ทุกคนจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและตามเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียน มีความคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยน 
เมื่อโรงเรียนนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ คือ โรงเรียน ครู และนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ครูจะสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดกิจกรรม    
ที่เอื้อให้นักเรียนเกิดเรียนรู้จนมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่ใช่สอนแบบเดิมๆ ที่ครูเป็นผู้คอยบอก
ความรู้ ป้อนความรู้ให้นักเรียนอย่างเดียว สำหรับนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติมากกว่าเดิม สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และบริบทของชุมชน สามารถนำความรู ้มาพัฒนาชุมชนของตนได้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนที่มีทักษะ มีสมรรถนะที่จำเป็น 3Rx8C สูงขึ้น เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 เพื่อนำไปใช้ใน
การดำรงชีวิต นอกจากนี้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตาม School 
Concept นักเรียนจะเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหา
ต่างๆ นักเรียนสามารถดึงสมรรถนะต่าง ๆ ออกมาใช้ในการแก้ปัญหาได้  
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา     
รุ่นที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า การจัดทำร่างหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้มีกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน พบว่า ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะสอดคล้องกับ
จุดเน้น (School Concept) และบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่ก็มีประเด็นเสนอแนะและข้อสังเกตบางประการ
เป็นรายโรงเรียน ซึ ่งสิ ่งที ่เป็นความโดดเด่นและแตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
พ.ศ. 2551 อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติพ้ืนนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
จำแนกประเภทหลักสูตรที ่สถานศึกษานำร่องในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษาสามารถเลือกใช้ได้โดยอิสระ            
4 ประเภท สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 เลือกการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง คือ ประเภทที่ 1 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปรับและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เป็นหลักสูตรตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เห็นชอบให้มีการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกราช 2551 ไปปรับใช้กับการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมื่อสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ไปปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ได้นำหลักสูตรฐานสมรรถนะเสนอต่อคณะกรรมการ    
3 คณะ ด ังนี้  1) คณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบท ุกโรงเร ี ยน                          
2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยองพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง RAYONG MARCO ก่อนนำเข้าที่ประชุม
คณะขับเคลื ่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง 3) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดระยอง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรียน 
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้ต ั ้งแต่บัดนี ้เป ็นต้นไป ประกาศ ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2563             
โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
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 ตอนที่ 3  ผลการศึกษาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรม
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า 
 1. การเตรียมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความเข้าใจในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้
สู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยการกำหนดกิจกรรมและเวลาไว้อย่างชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 2. นำหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 
พบว่า สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารุ่นที่ 1 นำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้โดยการแปลง
หลักสูตรไปสู ่การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้มีงานหลัก 3 ลักษณะ คือ           
1) การบริหารและบริการหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3) การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 3. การนิเทศ ติดตามสถานศึกษานำร่องในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พบว่า  
  3.1 จุดเด่นของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ นักเรียนได้เรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติจริง        
เกิดความรู้ฝังแน่น คงทน บูรณาการการเรียนรู้และวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันได้ง่าย สามารถสร้างบทเรียน     
จากสิ ่งที ่ใกล้ตัวนักเรียน พัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองสามารถนำความ รู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ และสามารถใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะได้ตรงตามบริบทของชุมชน ส่วนจุดด้อย ของการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ กระบวนการวัดผลและประเมินผลยังไม่ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์สมรรถนะ
ย่อยๆ ยังไม่ชัดเจน ทำให้การวัดผลและประเมินผลสมรรถนะนักเรียนไม่เป็นรูปธรรม  
  3.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนเมื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ นักเรียนมีความสุข 
สนุกในการเรียนรู้ นักเรียนเกิดการตื่นตัว และสนใจที่เรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้เป็นเจ้าของกิจกรรม ได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนมากยิ่งขึ ้นครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบ Active Learning สามารถจัดกิจกรรมการเรียน   
การสอนได้ดีขึ้น  
  3.3 ปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ โรงเรียนมีไม่มี
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสุขไพรวัน โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษา   
ที่บรรจุใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โรงเรียนมาบช้างนอน ทำให้ไม่เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษามากเท่าที่ควร ส่วนครูยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือยังไม่เข้าใจเท่ากันทุกคน เพราะมีครูบรรจุใหม่ ย้ายเข้ามาใหม่ ทำให้ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะล่าช้า ยังไม่มีความอิสระในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่ างเต็มที่ และไม่มีความชัดเจนของ
เครื่องมือ วิธีการ การวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
  3.4 การปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนในโรงเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะค่อนข้างมาก ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้เกิดผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งครูเป็นคนที่สร้างและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตร          
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของนักเรียน ฉะนั้นแล้วครูจึงมีการนำเอาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมาสร้างเป็นหน่วยการเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองต่อความต้อง การของ
นักเรียนและจุดเน้น (School Concept) ของโรงเรียน 
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  3.5 ผู้บริหารสถานาศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประชุม
วางแผน ปรับเปลี ่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมครูมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ           
มีการทำ CRC และ AAR กันทุกสัปดาห์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงกระบวนการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและปัญหาที ่เกิดขึ ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมให้คำแนะนำ          
รวมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอน สนับสนุนงบประมาณในการลงไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนหางบประมาณ เตรียมอุปกรณ์ จัดหาสื่อวัสดุที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียน     
การสอน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปออกแบบสู่การปฏิบัติ  
  3.6 ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม คือ 1) อยากให้มีการอบรมพัฒนาครูและทำความเข้าใจเรื ่อง
หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกคนในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2) อยากให้มีรูปแบบการวัดประเมินผล
ฐานสมรรถนะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน หลากหลาย 
เลือกใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน และ 3) มีการนิเทศ กำกับ ติดตามสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 4. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่อง
พื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา  พบว่า มีการนำเสนอและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ จำนวน 3 ครั ้งดังนี้ 1 วันที ่ 29 
กรกฎาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2) วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Round Table Meeting เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา 3) วันที่ 12 
กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื ่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองในงาน “TEP @ Rayong ร่วมเปลี่ยนการศึกษาระยอง” ซึ่งทำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรได้นำเสนอผลการดำเนินการในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ตนเอง ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้พบปะมีเพื่อนจากสถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมด้วยกันทำให้ไม่โดดเดียว มีเครือข่ายไว้ปรึกษาหารือ ตลอดจนผู้บริหารและครูเกิดความมั่นใจมากขึ้น
ที่จะดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
              ของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จำแนกเป็นรายด้าน  
 

รายการประเมินด้าน 
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ แปล

ความหมาย   
1. องค์ประกอบของหลักสูตร 4.20 0.50 มาก 
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนการสอน 4.00 0.55 มาก 
3. ด้านกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 4.22 0.53 มาก 
4. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 4.07 0.54 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.12 0.55 มาก 
6. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างยั่งยืน 4.08 0.59 มาก 

เฉลี่ยโดยรวม 4.12 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษาและครู มีค่าเฉลี ่ยโดยรวมอยู ่ในระดับมาก ( =4.12 ;             
 = 0.49) เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุดคือ         
ด้านกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ( =4.22 ;  = 0.53) รองลงมาคือด้านองค์ประกอบของ
หลักสูตร ( =4.20 ;  = 0.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรยีน
การสอน ( =4.00 ;  = 0.55) ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล  
 1. ความต้องการที ่อยากปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเนื่องจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีตัวชี้วัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวชี้วัดในบางตัวซ้ำซ้อนกัน แล้วไม่ได้ สนอง
ต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง  และต้องการความอิสระในการออกแบบ
หลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษาเอง จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือให้ตอบโจทย์
ความต้องการในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดย
การศึกษาความต้องการจำเป็นในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการจำเป็นด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2562 : 141-142) เนื่องจากวิธีการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการหนึ่ง   
ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เช่นเดียวกับแบบสอบถาม เพราะกระบวนการเก็บข้อมูลดำเนินการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน    
แต่จะใช้เวลาในการเก็บข้อมูล เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล วิธีการสัมภาษณ์
สามารถใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีการเลือกบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ให้เป็น
ผู้ที่เข้าใจสภาพบริบทขององค์กร หรือสถานการณ์ที่ต้องการประเมินความต้องการจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของชรัญญา ไชยวรรณ (2560 : 28) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่  
ในระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของเพลินพิศ ธรรมรัตน์ (2559 : 138) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : 
การปลูกยางพารา ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรการปลูก
ยางพาราของสถานศึกษาและชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู ้อำนวยการโรงเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองใน 4 โรงเรียน ต้องการให้มีการสอนโดยใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง การปลูกยางพารา 
 2. สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1 ทั้ง 7 โรงเรียน จัดทำร่างหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษา ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำหลักสูตรฐานสมรรถนะเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
จังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 
ทั ้ง 7 โรงเรียน ทั ้งนี ้เนื ่องจากเป็นเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
(พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, 2562 : 103-104) กล่าวไว้ในมาตรา 5 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน 2) ลดความ
เหลื่อมล้ำในการศึกษา 3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง     
ในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา และ 4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ      
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และมาตรา 25 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่ได้รับการปรับเพื ่อนำไปใช้ตามมาตรา  20 (4) ต้องครอบคลุม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาให้หลากหลาย
และสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดหรือความสนใจของผู ้เร ียน  และสภาพภูมิส ังคม ในกรณี                
ที่สถานศึกษานำร่องต้องการปรับหลักสูตรเพิ่มเติมจากหลักสูตรตามมาตรา 20 (4) ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อนให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา , 2562 : 112) 
นอกจากนี้แล้วการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จจึงมีความจำเป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้” ของผู้เรียน 
ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายประการ ได้แก่  1) ครูผู้สอน     
2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล องค์ประกอบทั้ง  4 ประการดังกล่าวจะ
สนับสนุน และเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดสมรรถนะที่สำคัญและผู้เรียนสามารถใช้ได้ใน
ชีวิตจริง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562ก : 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของของชรัญญา ไชยวรรณ 
(2560 : 28) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตร       
มีคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 3. สถานศึกษานำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา รุ ่นที ่ 1 นำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้โดย         
การแปลงหลักสูตรไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้มี หลัก 3 ลักษณะ คือ     
1) การบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2) การดำเนินการเร ียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ               
3) การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ พบว่า นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้  สนใจที่เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นเจ้าของกิจกรรมและ
เร ียนร ู ้จากการลงมือปฏิบ ัต ิ  สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธ ิการสภาการศึกษา (2562ข : 4) ท ี ่พบ                
การเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือนักเรียนสนุกสนาน กล้าแสดงออก กล้าคิดมากขึ ้น ทำให้เกิด         
การทำงานร่วมกัน มีการปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน รู้จักบทบาทตนเอง เห็นศักยภาพของตนเอง รู้จักคุณค่า      
ในตนเองมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรผ่านกระบวนการศึกษา
ความต้องการจำเป็น จัดทำตามบริบทของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ได้รับการ
อบรมให้ความรู ้ก่อนจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี ้แล้ว ยังนำหลักสูตรฐานสมรรถนะให้
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเสนอคณะกรรมการอีก 2 คณะให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
นำไปใช้ที่โรงเรียนก่อนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูก่อนมีการเตรียมการวางแผนก่อนการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ช่วงดำเนินการใช้หลักสูตร     
มีการนิเทศ ติดตาม จากคณะนิเทศ ติดตามของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา (2562ข : 60-61) ที่กล่าวว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Competence) 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนได้รับการคาดหวังให้กระทำมากกว่ารวมความสนใจส่วนใหญ่ในสิ่งที่พวก
เขาได้รับการคาดหวังให้รู้ในหลักการ หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนตามความต้องการ     
ที่เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ครู และสังคม อันบอกเป็นนัยว่าผู้เรียนทั้งได้รับและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
ค่านิยม และเจตคติในการแก้ไขสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญในชีวิตประจำวัน ตามแนวโน้มกระแสโลกที่เน้น
เรื่องสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 และการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาใช้
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ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม 
เช่น การตรวจเยี ่ยมและการสังเกตการณ์ในชั ้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัด       
การเรียนรู้ การสัมภาษณ์ เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 68-69)  
 4. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนในภาพรวมและผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตาม สมรรถนะหลักยังไม่ปรากฏชัดเจน เนื่องด้วย
ระยะเวลาดำเนินการอันสั้น เพียงหนึ่งภาคเรียนแต่ผู ้บริหารและครูผู ้สอนส่วนใหญ่ พบว่าผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ตั้งใจเรียน เข้าใจบทเรียนมากขึ้น ได้ฝึกปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มากข้ึน 
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้จากการเชื ่อมโยงกิจกรรมในห้องมาใช้ปฏิบัตินอกห้องเรียน (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562ข : 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของชรัญญา ไชยวรรณ (2560 : 28) ได้วิจัย     
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนจากการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของออมสิน จตุพร (2560 : 283-284) ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตร
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามแนวคิดการศึกษาอิงถิ่นฐาน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีชุมชนลุ่มแม่น้ำ
เจ ้าพระยาตอนบน จังหวัดนครสวรรค์ ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูผู้สอน และผู้รู้ในท้องถิ่นท่ีมีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
  1. จากข้อค้นพบการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ พบว่า นักเรียนมีความสุข 
สนุกในการเรียนรู้ สนใจที่เรียนมากยิ่งขึ้น เป็นเจ้าของกิจกรรมและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้กำลังใจ สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวทางที่ดี มีการส่งเสริม สนับสนุนและการนิเทศ กำกับ 
ติดตามสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพและให้กำลังใจครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในหน้างานจริงของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2. จากข้อค้นพบจุดด้อยของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลสมรรถนะนักเรียนยังไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรหาวิธีการสร้างความเข้าใจให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพ เหมาะสมและมีชัดเจน นำไปใช้วัดผลและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ประสบผลสำเร็จ 
  2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

 

ชื่อผู้วิจัย  นายสุริยา จันทร์สงค์   
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

 

บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการยอมรับจากผู้ปกครอง 
ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและใกล้เคียง น านักเรียนมาเข้าเรียนทีโ่รงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  1) กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check 2) 
แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 3) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 4) แบบส ารวจจ านวน
นักเรียนที่เข้าใหม่ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 

 1) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการประชุม สังเกตการสอน และตรวจ
เอกสาร (Talk Walk Check) ตลอดปีการศึกษา พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในภาพรวม มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
            2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบผลความก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน พบว่า ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีผลความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น  

3) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและใกล้เคียงน า 
นักเรียนมาเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  ท าให้มีจ านวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพการจัดการเรียนรู้, การนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check, ห้องเรียนเป็นฐาน 
 

บทน า 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้
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เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ 
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560–2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย
ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน 
และนวัตกรรม  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัดการติดตาม
และประเมินผลมีประสิทธิภาพมีระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
ครู อาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 
 การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่ เชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น 
จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน
คุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  
ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนา  3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็น
ภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา   
เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียน
การสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูป
การศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้น า และ
ทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ
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นิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่เขตพ้ืนการศึกษา
ก าหนดให้ ปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งมีจุดเน้นการนิเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ การอ่านออกเขียนได้/ การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)/ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV, DLIT/ การยกระดับผลสัมฤทธิ์/ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนั้นหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนว
ทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานและการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ตามนโยบาย “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน” และตามนโยบายการนิเทศภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการวิเคราะห์ SWOT สภาพปัจจุบันของ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 พบว่า มี
จุดแข็งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายงานวิชาการ และ
มีระบบการท างานแบบ Team Work ประกอบกับแนวคิดของข้าพเจ้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ
ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบร่วมใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มในโรงเรียน โดยมี
การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน และจากประสบการณ์ในการเป็น
คณะกรรมการร่วมนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้น ามาสร้างเป็น Model การนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check โดยยึด
แนวทางของขั้นตอนการด าเนินงาน ตามหลักการบริหารคุณภาพ PDCA  ของ เดมม่ิง โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

แนวคิด/หลักการ/ทฤษฎีที่น ามาใช้พัฒนา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551 : 12-13) ได้กล่าวถึงผู้บริหารกบัการ

นิเทศภายในว่า การนิเทศภายในเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องจัดด าเนินการ เพื่อช่วยเหลือ
ครูให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญและก าลังใจดี พร้อมที่จะร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551 : 55) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายการนิเทศ 
ภายในโรงเรียนไวว่า  

1) เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอน  
2) สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูให้ดียิ่งขึ้น  
3) สนับสนุนความรู้ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4) ก ากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการท างานร่วมกันเป็นคณะ 

2 

27



พิสิฐ ทวีกาญจน์ (2552 : 14) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจ าเป็นและส าคัญมาก 
ต่อครู ทั้งนี้เพราะการนิเทศเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงโดยการน าเอาความ เปลี่ยนแปลงจากภายนอกมา
สู่โรงเรียน แต่การนิเทศจากบุคคลภายนอกโรงเรียนไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้เพราะ
ศึกษานิเทศก์มีน้อย ขาดงบประมาณ เครื่องมือและ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการนิเทศและไม่สามารถนิเทศได้ทั่ว ถึง
และประการส าคัญ คือ สามารถแก้ปัญหาและท าการนเิทศกันเองได้ผลการนิเทศประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นบุคลากรดังกล่าวสามารถแบ่ง ได้ 3 ฝ่าย ดังนี้ (ยุพิน ยืนยง, 2553 : 50-51) 

          1) ผู้นิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน 
ครูหัวหน้าสายชั้น ครูหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนถึงครูผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือครูในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

          2) ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการนิเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งท าให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

          3) ผู้สนับสนุนการนิเทศ หมายถึงผู้ที่จะช่วยให้การดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปจากโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และอาจรวมไปถึงบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

          วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 6) ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า จุดมุ่งหมายของการ
นิเทศการสอนเป็นการปรับปรุงกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความ 
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่ส่งผลโดยตรงต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างขวัญและก าลังใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกัน โดยอาศัยการนิเทศช่วยเหลือ แนะน าให้ 
ความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ การใช้และการสร้าง 
สื่อนวัตกรรมด้านการสอนและการทาวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนหรืองานในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม 
เป้าหมาย 

จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการนิเทศภายใน สามารถ
สรุปได้ว่าการนิเทศ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผู้รับการนิเทศยอมรับเพ่ือประสิทธิภาพของ
การจัดการศึกษา การนิเทศจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จึงมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนนิเทศภายในด้วยรูปแบบ Talk Walk Check ดังนี้ 
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Talk คือ Meeting Talk เป็นขั้นการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยเดือน
ละ 2 ครั้ง  เพ่ือชี้แจง เสนอแนะ ให้ความรู้ด้านข้อมูลตามนโยบายต่างๆ และรับฟังข้อคิดเห็นจากครูและ
บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นถึงปัญหา แนวทางการพัฒนา จากนั้นน าข้อมูลที่ไดรับมาวิเคราะห์
ร่วมกันเพื่อก าหนดทิศทางในการยกระดับ พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน โดยมีจุดเน้นไปที่การจัดการเรียนรู้ของครู
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งสรุป สะท้อนผล การด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาต่อไป 
 Walk คือ Learning Walk เป็นขั้นสังเกตการสอนพร้อมกับตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโดยใช้เวลาเดิน
ไปสังเกตช่วงเวลาสั้นๆ สังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เพื่อลดภาวะความตึงเครียดแก่ครูผู้สอน และได้ข้อมูลที่
เป็นธรรมชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แต่จะมีการ
สังเกตการสอนตลอดชั่วโมง (Sit in) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study  
 Check คือ Document Check เป็นการตรวจเอกสารต่างๆ ในการด าเนินงานของครู เพราะ
เอกสารเป็นคู่มือ เครื่องมือ ร่องรอยหลักฐานในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโดยมุ่งเน้นเอกสารที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เช่น รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แผนการจัดการเรียนรู้  วิจัยชั้นเรียน  
บันทึกการสอนซ่อมเสริม ทะเบียนผลิตสื่อการเรียนรู้ บันทึกการใช้สื่อการเรียนรู้ บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้   
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1)   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและ 
ใกล้เคียง น านักเรียนมาเข้าเรียนทีโ่รงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check 
ได้น าหลักการบริหารงาน PDCA ของ ดร. เดมมิ่ง มาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 

1) ขั้นการวางแผน (Plan)  
1.1) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือชี้แจงและก าหนดกิจกรรมการนิเทศภายใน 3  

รูปแบบ คือ 
- Meeting Talk  
- Learning Walk  
- Document Check   

1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  หัวหน้างานวิชาการ คร ู
นิเทศประจ าช่วงชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.3) ก าหนดปฏิทินนิเทศภายใน  ดังนี้  
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- Meeting Talk  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
- Learning Walk  ตลอดปีการศึกษา แต่การสังเกตการสอนตลอดชั่วโมง (Sit in)  

ก าหนดภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนจะมี
คณะกรรมการนิเทศภายในเข้าสังเกตการสอน 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูนิเทศ
ประจ าช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาที่สังเกต เพ่ือประเมินทักษะการสอน 
(ในกรณีที่ครูนิเทศประจ าช่วงชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้สอน  จะให้หัวหน้า
งานวิชาการเป็นผู้สังเกต) 

- Document Check  ก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละงาน เช่น รายงานผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ส่งต้นภาคเรียน /แผนการจัดการเรียนรู้  ส่งก่อนสังเกตการ
สอน / วิจัย ส่งปลายภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

  2)  ขั้นการด าเนินงาน (Do)  
               2.1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน  การจัดท าสื่อการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารธุรการชั้นเรียน รายงาน การท าบอร์ดนิเทศตกแต่ง
ห้องเรียน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ผลงานนักเรียน  เช่น  การจัดนิทรรศการ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลแสดงผลงาน       
 2.2) ประสานงานกับคณะกรรมการนิเทศภายใน เพ่ือด าเนินการ 
       2.3) อ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพซึ่งใน
ฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนต้องคอยดูแล เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ในทุกๆ เรื่องแก่คณะครูและ
คณะกรรมการนิเทศภายในให้ด าเนินงานไดต้ลอดช่วงเวลาที่ก าหนด 
           2.4) ด าเนินการนิเทศภายในแบบ  Talk Walk Check ตลอดปีการศึกษา  
  3)  ขั้นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check)  
       3.1) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทางโรงเรียนได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์หาผลความก้าวหน้าที่ได้จากกระบวนการนิเทศภายใน 
          3.2) ส ารวจผลงานนักเรียน ผลงานครู ผลงานโรงเรียน และจ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  4)  ขั้นการสะท้อนผล (Act) 
       4.1) หลังจากการด าเนินกิจกรรมนิเทศภายใน ผู้บริหารได้จัดให้ร่วมกันสรุปสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานเพ่ือวางแผนแก้ไขพัฒนาในปีต่อไป  
       4.2) ร่วมชื่นชม ขยายผล และเผยแพร่ผลงาน ความภาคภูมิใจในความส าเร็จทุกด้าน ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และต่อโรงเรียนต่างๆ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเครือข่ายและ
นอก เครือข่าย รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่ฯให้รับทราบความส าเร็จ เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
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                                         รูปแบบปการนิเทศภายใน 
 

 
  
 

 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ข้าพเจ้าใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk Walk Check  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ปรากฏผลดังนี้ 
1) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้วิธีการประชุม สังเกตการสอน และ 

ตรวจเอกสาร (Talk Walk Check) ตลอดปีการศึกษา พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในภาพรวม มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ใช้วิธีการ 
เปรียบเทียบผลความก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน พบว่า ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้มีผลความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน  

3) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งในพ้ืนที่บริการและใกล้เคียงน า 
นักเรียนมาเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  ท าให้มีจ านวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูให้เห็นความส าคัญของการนิเทศภายใน 
  2. โรงเรียนต้องก าหนดเป็นข้อตกลงส าหรับครู ให้ใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Talk 
Walk Check  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
  3. จูงใจให้เห็นถึงความร่วมมือท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้แสดงบทบาทตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละคนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู 
5. ในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ควรมีเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวทางที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

 
 

ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมประเมินผล 
ร่วมสรุป/ชื่นชม 

- Meeting talk 
- Learning Walk 
- Document Check 

แบบเผดจ็การอย่างมีศลิป์   

-  คุณภาพการจดัการเรียนรู้
ของครู 
-  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
-  คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
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ช่ือเรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL 
 โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
ช่ือผู้ศึกษา   นายวิชัย  โพธิ์ศรี    
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาและสร้างรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบล
คลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   
2) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL 
โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงฯ วิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานและปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อสรุป ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ
บูรณาการมีส่วนร่วมโดยใช้ SIX PA MODEL โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลีกล้ิง วิเคราะห์ สังเคราะห์และลงข้อสรุป ขั้นตอนท่ี 3 การประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL โดยการทดลอง
ใช้และประเมินรูปแบบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ 
SIX PA MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงฯ ใช้วิธีระบบ (System Approach) เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา มีขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ร่วมคิด(Thinking Participation) ขั้นที่ 2 ร่วมวางแผน
(Planning Participation) ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ(Implementing Participation) ขั้นที่ 4 ร่วมตรวจสอบ
(Checking Participation) ขั้นที่ 5 ร่วมปรับปรุง แก้ไข สะท้อนผล(Improve and Reflect 
Participation)  ขั้นที่ 6 ร่วมภาคภูมิใจก้าวไกลสู่ความยั่งยืน(Proud to Sustainability Participation) 
2) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีผลงานท่ีโดดเด่น
คือ 1) ค่าเฉล่ียคะแนน NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ O - NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
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ระดับประเทศ 2)โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจาก สพฐ. 
3) โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศ    
ค ำส ำคัญ : รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม, SIX PA MODEL , โรงเรียน
บ้านคลีกล้ิง 
 
บทน า  
 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานถือว่าเป็นส่ิงส าคัญ เพราะเป็นการวางรากฐานของการด าเนินชีวิต
ให้กับประชาชนในชาติให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ. (2542)  ซึ่งในปัจจุบันสังคมทุกวันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้
ความส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว และชุมชนอยู่หลายมาตรา 
เช่น มาตรา 12 ให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน มาตรา 39 ระบุไว้
ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา ท า
หน้าท่ี ก ากับส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษา มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจ าเป็นเพื่อเป็นการ
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ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาอย่างแท้จริง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีใจความดังนี้ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ีว่า ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รัฐจะก าหนดนโยบายกระจายอ านาจให้สถานศึกษาได้บริหารจัดการตนเอง
มากขึ้น จากรายงานการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) พบว่า การเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะท่ีเป็นกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ทุกระดับการศึกษา บุคคลเหล่านี้มีบทบาทเพียงเล็กน้อย เป็นเพียงกรรมการท่ีปรึกษาหรือรับทราบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา การ
ก าหนดหลักสูตรแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและตัวผู้เรียน จะมีอยู่บ้างในรูปของการ
ช่วยเหลือ แรงงาน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์มากกว่าการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมติดตามผล 
ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบคณะกรรมการทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึง่เป็นระดับท่ีใกล้ชิด
กับประชาชนมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัณธณีย์ วิหคโต. (2546) เรื่องผลการใช้หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ปัญหาท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อยมากไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการศึกษาแนวใหม่การวัดประเมินผลกิจกรรม การจัดท าหลักสูตร ขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทคิดว่าหน้าท่ีของครูในโรงเรียนและเช่ือมั่นว่าครูจะสามารถท าได้ดีกว่า โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดแคลนท้ังงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการสถานศึกษา การ
บริหารจัดการไม่เป็นระบบ สภาพบริบทท่ัวไปของโรงเรียนมีความทรุดโทรม ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน
ยังไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ โดยชุมชนและผู้ปกครองมองว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียนเพียงหน่วยงานเดียว ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
 ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่ายในชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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วัตถุประสงค์การศึกษา  
 1) ศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   
 2) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
 ความหมายของการมีส่วนร่วม นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการที่บุคคล
หรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ อาจจะเป็นการร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่
กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึ่งใน
การรวมพลังความคิด สติปัญญาก็คือ การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง
ผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การในท่ีสุด ดังแสดงในภาพ 1 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงผลการมีส่วนร่วมในองค์การ 
  ยุวัฒน ์วุฒิเมธี (2543) กล่าวว่า สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วม
ปฏิบัติ และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมผีลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง 
  พิลึก ถามุลตรี (2546) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษา คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการของหน่วยงาน  
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบการบริหารการศึกษา 
  White (อ านวย มีศรี. 2548 ; อ้างอิงมาจาก White. 1982) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก ่มิติท่ีหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร 

36

user
Textbox



5 
 
มิติท่ีสอง มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติการตามท่ีได้ตัดสินใจและมิติท่ีสาม มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินการ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม คือ การให้โอกาสแก่สมาชิก
ในองค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขหรือพัฒนา ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน 
  อมเรศ ศิลาอ่อน (2543) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง 
คือ ให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษาของชาติไม่ควรถือว่าเป็นภารกิจผูกขาดของ
หน่วยงานใด หน่วยงานหนึง่ เพราะเมื่อหน่วยงานอื่นของสังคม หรือส่วนอื่นไม่มีส่วนร่วม เขาก็ละท้ิง และ
ไม่สนใจภารกิจด้านการศึกษา พ่อแม่เห็นว่าหน้าท่ีหล่อหลอมเยาวชนเป็นภารกิจของครูเขาก็ไม่ต้องทา
หน้าท่ีเอาภารกิจท้ังหมดให้ครู เมื่อเด็กอยู่ท่ีบ้านก็ไม่สอนเด็กเพิ่มเติม เพราะคิดว่าครูสอนหมดแล้ว เรื่อง
เช่นนี้เกิดขึ้นจริงในทุกวันนี ้แต่ถ้าเผยแพร่แนวคิดไปว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการจะพัฒนาลูกไม่ใช่ยก
หน้าท่ีให้เป็นของครูแต่เพียงผู้เดียว ทุกกระทรวงทุกกรม ทุกคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ต้อง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคนรุ่นต่อไป เพราะคุณภาพและสมรรถภาพของคนเหล่านี้จะก าหนด
ชะตากรรมของชาติในอนาคต สรุป ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างความไว้วางใจ
และเช่ือมั่นในบุคลากรเป็นการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดกาลังใจการปฏิบัติงาน เป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและการดาเนินงานของสถานศึกษา 
และทาให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 นักการศึกษาได้ให้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารดังนี้ 
  Vroom และ Yetton (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. 2541 ; อ้างอิงมาจาก Vroom and 
Yetton. 1973) ได้เสนอแนวทางท่ีจะก าหนดว่า เมื่อไรควรจะมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจ และควรจะมี
ส่วนร่วมมากน้อยอย่างไรในการตัดสินใจ ต้นแบบ (Model) ของ Vroom และYetton ได้เสนอแนะว่าการ
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจนี้ ควรจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของปัญหา และสถานการณ์ในการก าหนดรูปแบบ 
และปริมาณของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น Vroom และYetton ได้เสนอกฎไว้ 2 กลุ่ม คือ 
  1. กฎกลุ่มแรกเป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ 
  2. กฎกลุ่มท่ีสองเป็นการส่งเสริมการยอมรับการตัดสินใจ 
ในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยู่ 5 วิธ ีต้ังแต่ผู้บริหารตัดสินใจเองคนเดียวไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มท่ี ทางเลือกในการตัดสินใจ 5 วิธี มีดังนี้  
  1. ผู้บริหารใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วตัดสินใจเองตามล าพัง 
  2. ผู้บริหารแสวงหาข้อมูลจากผู้อื่น แล้วตัดสินใจเอง 
  3. ผู้บริหารหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นรายคน แสวงหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว
ตัดสินใจเอง 
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  4. ผู้บริหารหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นรายกลุ่มแสวงหาความคิดเห็นร่วมกันโดยการ
อภิปรายแล้วตัดสินใจ 
  5. ผู้บริหารร่วมคิดกับกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหา แล้วให้กลุ่มตัดสินใจ 
  จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนถึงประชาชนโดยท่ัวไปได้ให้ความสนใจ และมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่มีความจ าเป็นในเรื่องของภารกิจส่วนตัวและ
การประกอบอาชีพ จึงท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษามากนักประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมการมีส่วนร่วม  
 กระบวนการหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
  การจ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็นขั้นตอน เป็นการจ าแนกโดยอาศัยหลักการที่ว่า
กิจกรรมท่ีมนุษย์ท าขึ้นนั้นเป็นกระบวนการท่ีสามารถแบ่งออกได้หลายข้ันตอน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนมีความส าคัญแตกต่างออกไปตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งได้มีผู้แบ่งขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมไว้หลายแบบดังนี้ 
 ก าพล แสนบุญเรือง (2542) กล่าวถึง ขั้นตอนของการมีส่วนรวมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นที ่1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการด้วย 
  ขั้นที ่2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจน
ก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ 
  ขั้นที ่3 การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานและ
ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
  ขัน้ท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับการพัฒนา หรือยอมรับผลกระทบอันอาจเกิดการพัฒนาท้ังด้าน
วัตถุและจิตใจ อันแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมและนามธรรมต่อสังคมหรือบุคคลก็ตาม 
  ขั้นที ่5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่า การพัฒนาท่ีกระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมนิอาจปรากฏในรูป
ของการประเมินย่อย (Formative Evaluation) อันนับเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าท่ีท าเป็นระยะ
หรือกระท าในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)ซึ่งเป็นการประเมนิผลสรุปรวบยอด  
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วิธีด าเนินการศึกษา กรอบแนวคิดการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม  
ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา(Conceptual Framework) ดังแสดงในภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา(Conceptual Framework) 
 ระเบียบวิธีการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม และ
ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  ส่วนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ความเป็นเลิศของสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมต่าง ๆ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลโดยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการในส่วนนี้คือ ข้อมูลท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทาง วิเคราะห์และสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
  ส่วนท่ี 2 สอบถาม ศึกษาดูงานและปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อสรุป จาก ผู้อ านวยการโรงเรียน ในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ซึ่งได้มาโดยการเปิดตารางเครจซีและมอร์แกน(Krejcie & 
Morgan, 1970) และเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ(Stratified Random Sampling)  

ขอบข่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม  
1. การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การศึกษาดูงาน 
2. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห ์

รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
4. การใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
5. การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) 

ปัจจัยส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม 
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบ 
3. การท างานแบบเป็นเครือข่าย 
4. ความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานใกล้เคียงในชุมชน 
5. วัฒนธรรมองค์การ 
6. สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบบูรณาการมี

ส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL 

การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม 

โดยใช้ SIX PA MODEL  
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 
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  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบ
บูรณาการมีส่วนร่วมและความส าเร็จ ความภาคภูมิใจและความดีเด่นของสถานศึกษา เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีการปฏิบัติหรือให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามล าดับ และตอนท่ี 3 เป็นค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อจ ากัด ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในขัน้ตอนท่ี 1  ผู้ศึกษาได้พัฒนาแบบสอบถามจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านข้อมูล จ านวน 3 คน เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ท่ีทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60 
– 1.00 และและปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้ขออนุญาตจากทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ไว้แล้ว และน า
แบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในขั้นตอนท่ี 1  เป็นการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉล่ียและร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉล่ีย( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)แล้วน าไปแปลผลโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ีย 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด (2560)   
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมโดยใช้ 
SIX PA MODEL  การด าเนินการศึกษาในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 ยกร่างรูปแบบโดยผู้ศึกษาน าผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคลีกล้ิง  
  ส่วนท่ี 2 เสนอร่างรูปแบบให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาด้านความเหมาะสมหรือความ
สอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี พร้อมข้อเสนอแนะ ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างพร้อมประเมินรูปแบบ จากนั้นได้จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาด้าน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ด าเนินการดังนี้ 
   1.ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) มีเกณฑ์ดังนี้ 1) ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ ขึ้นไป 3) ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเช่ียวชาญขึ้น
ไป 4) นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี 5) ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2) ศึกษานิเทศก์ 3) ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาการ
และด้านคู่มือ 
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  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 เป็นแบบ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structure Interview) ภายใต้ร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมโดยมีประเด็น
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ความส าคัญและความเหมาะสมขององค์ประกอบ และความ
เป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี 2) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบและคู่มือการใช้
รูปแบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความ
เป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตามล าดับ  
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในขั้นตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินท่ีผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ข้อมูล จ านวน 3 คน เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)ท่ีทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 
และและปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ขออนุญาต
จากทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ไว้แล้ว และผู้ศึกษาได้ไปสัมภาษณ์ด้วย
ตนเองด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในลักษณะท่ีเป็นการปฏิสัมพันธ์(Interactive Interview) เพื่อให้ได้ขอ้มูล
ครอบคลุมและละเอียดมากท่ีสุดส าหรับแบบประเมินด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ  
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในขั้นตอนท่ี 2  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) น าเสนอเป็นความเรียง ส าหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณ ใช้การหาค่าเฉล่ีย( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)แล้วน าไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉล่ีย 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด(2560) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดย
ใช้ SIX PA MODEL  การด าเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม 
ตามคู่มือการใช้ในสถานท่ีจริง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค้นหาข้อบกพร่อง ปัญหา 
อุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย
ทดลองใช้รูปแบบตามคู่มือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใช้วิธีระบบ (System Approach) เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้  
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน(SWOT) ของสถานศึกษา 
 2. ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
สาธารณะและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุมจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อขับเคล่ือน
การด าเนินงานโดยใช้ SIX PA MODEL ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 
 4. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และวิธีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อน าสู่การปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 5. ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัด 
 6. สรุป รายงานผลการด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 
 7. น าผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 8. น าเสนอผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice) ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 9. สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ครู และนักเรียน 
  ส่วนท่ี 2  ประเมินรูปแบบด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และอรรถประโยชน์ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามซึ่งมี 3 ตอน ประกอบด้วยตอนท่ี 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และอรรถประโยชน์ของ
รูปแบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีความ
เป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตามล าดับ ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านข้อมูล จ านวน 3 คน เลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง(IOC)ท่ีทดสอบได้อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 และและปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผู้เช่ียวชาญ  
 
สรุปผลการศึกษา  
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX 
PA MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ต าบลคลีกล้ิง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ใช้วิธีระบบ (System Approach) เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมโดย
ใช้ SIX PA MODEL ของโรงเรียนบ้านคลีกล้ิงประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้

 ขั้นท่ี 1. Thinking Participation (ร่วมคิด) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมคิดใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 2. Planning Participation (ร่วมวางแผน) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วม
วางแผนการติดตาม การก าหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา  
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ขั้นที่ 3. Implementing Participation (ร่วมปฏิบัติ) หมายถึง ให้ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในงาน ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป   

ขั้นที่ 4. Checking Participation (ร่วมตรวจสอบ) หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ตามแผน ปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ โดยสร้างเครือข่าย
เป็นกลไกในการติดตามและนิเทศการศึกษา  

 ขั้นท่ี 5. Improve and Reflect Participation (ร่วมปรับปรุง แก้ไข สะท้อนผล) 
หมายถึง คณะกรรมการบูรณาการมีส่วนร่วม ในการสรุปผลและรายงานผลการ ด าเนินงานในด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และน าผลการประเมิ นมา
ปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาและจัดเวทีในการแสดงผลงาน สะท้อนผลท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็น
แบบอย่าง Best practice 
   ขั้นที่ 6. Proud to Sustainability Participation (ร่วมภาคภูมิใจก้าวไกลสู่ความ
ยั่งยืน) หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมภาคภูมิใจ แสดงความช่ืนชม ส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชู
เกียรติ มอบโล่รางวัลเกียรติยศ และจัดเวทีแสดงผลงานบุคคลท่ีเป็นต้นแบบ Best practice เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่หน่วยงาน บุคคลอื่น เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ดังภาพ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ขั้นตอนของรูปแบบการบริหารจัดการบูรณาการมีส่วน
ร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก( 48.4x ,S.D.=0.51)และมี
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( 68.4x ,S.D.=0.62)  
 2. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายของ

ภาพ 3 แสดงกระบวนการบริหารแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมโดยใช้ SIX PA MODEL  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีผลงานท่ีโดดเด่นคือ 
1) ค่าเฉล่ียคะแนน NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ O - NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับประเทศ 
2)โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจาก สพฐ. 3) โรงเรียน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศ 
 
อภิปรายผล  
 1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL 
โรงเรียนบ้านคลีกล้ิง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2  ใช้วิธีระบบ (System 
Approach) ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และมีการประเมินผลสะท้อนผลการพัฒนา 
ในทุกกระบวนการสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณรักษ์  หงส์ทอง และคณะ (2563) และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษา มีขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 ร่วมคิด(Thinking Participation) ขั้นที่ 2 ร่วม
วางแผน(Planning Participation) ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ(Implementing Participation) ขั้นที่ 4 ร่วม
ตรวจสอบ(Checking Participation) ขั้นที่ 5 ร่วมปรับปรุง แก้ไข สะท้อนผล(Improve and Reflect 
Participation)  ขั้นที่ 6 ร่วมภาคภูมิใจก้าวไกลสู่ความยั่งยืน(Proud to Sustainability Participation) ซึ่ง
ได้ผ่านกระบวนการศึกษาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และผู้เช่ียวชาญ และน าไปทดลองใช้ท าให้
โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีได้ตามค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจนท าให้มีผลงานท่ีโดดเด่น
คือ 1) ค่าเฉล่ียคะแนน NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ O - NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ 2)โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจาก สพฐ.  
3) โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประเทศ ท้ังนี้ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณา-
การมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายและ
ความส าเร็จของการพัฒนาท่ีได้ก าหนดไว้ร่วมกนัโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีมีความส าคัญเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาลินี บุญเกื้อ และนันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ 
(2557) ; ปรียานุช  ธรรมปิยา(2558) ; สมถวิล ฤกษ์งามและสุวิทธิ์ ภาณุจารีย์ (2563) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
ภายนอกและการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการการร่วมมือของทุกฝ่าย 
 2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA 
MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงมีคุณภาพด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายมีผลการตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุรไอนี  เจ๊ะกา(2557) ท่ีศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน ควรเอาใจ
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ใส่และให้ความเป็นกันเองต่อผู้ปฏิบัติงาน ควรให้อ านาจและอิสระในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรม ควรให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL โรงเรียนบ้านคลีกล้ิงสะท้อนให้เห็น
ว่า เป้าหมายหลักของสถานศึกษานั้นให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและ
สังคมนั้น โดยเน้นด้านคุณภาพทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ท้ังในและ
ต่างประเทศรวมท้ังการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรและแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาสู่ความส าเร็จ สร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ชุมชนและสังคมนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟูสตัน สคูล(Fulston schools (2018)) 
และ สุประวีณ์  ทิพย์โพธิ์และคณะ (2563)  ได้น าเสนอรูปแบบส าหรับความเป็นเลิศของสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยในการบริหารขององค์ประกอบคือ 1)ภาวะผู้น า  
2)มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4)การวางแผนกระบวนการสนับสนุน
การศึกษา 5) ทรัพยากรบุคคล และ6)ผลการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL ท่ี
มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ัวไปควรจะศึกษาบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และควร
ศึกษาคู่มือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วม โดยใช้ SIX PA MODEL ท่ีมี
ประสิทธิผล 
 2. ตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยน าเข้าหลักในการขับเคล่ือนการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
คือผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า แรงบันดาลใจ อุดมการณ์ในการท างานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบบูรณาการมีส่วนร่วมโดยใช้ SIX 
PA MODEL ในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หรือ
สถานศึกษาเอกชน  
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ชื่อเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครโูรงเรียนวัดนมโฑ  
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

ชื่อผู้วิจัย  นายนิติ นิยมศิลป์ชัย 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  
                     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงาน
สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู
โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีม
ของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมรรถนะ
การท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ได้แก่ ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้                 
ในการวิจัย 1. แบบประเมินสมรรถนะการท างานเป็นทีมในการปฏิบัติงานของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 8 รายการพฤติกรรม  2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นรายบุคคล          
เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) โดยรวมระดับคุณภาพสมรรถนะสูง (μ = 4.09 , σ = .68)              
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน เพ่ือนร่วมงาน     
ระดับคุณภาพสมรรถนะสูงสุด (μ = 4.28 , σ = .67)  2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู
โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า เมื่อเพศต่างกัน
สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู ไม่พบความแตกต่าง 2.2 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า                   
เมื่อระดับการศึกษาต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยระดับการศึกษาปริญญาโทมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 2.3 จ าแนก      
ตามอายุราชการ พบว่า เมื่ออายุราชการต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี มีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่าครู                         
ที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง 3. ครูมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน                 
เพ่ือนร่วมงาน โดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม ท างานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                  
มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ โดยการให้เกียรติ ยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงาน มีการปรับตัวเข้ากับทีมในสถานการณ์            
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงบทบาทผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและโอกาส     
มีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน                          
สู่การสร้างวัฒนธรรมในการท างาน  

ค ำส ำคัญ : สมรรถนะ, การท างานเป็นทีม 
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บทน ำ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0      

ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564-2565) โดยเป็นแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทาง
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทาง             
ในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนแม่บท ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ส่งผลให้มีการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
อีกทั้งมีการวางระบบการบริหารราชการ แบบบูรณาการและแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน      
และภาคประชาชน ด้วยการทบทวนบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ โครงสร้างและระบบงาน ทั้งในภาพรวม   
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน    
มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างมีคุณภาพ มีการท างานแบบบูรณาการด้วยการ          
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2564: ค าน า) กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการ เรื่องการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ : กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาครูรายบุคคล มีการประเมินสมรรถนะ
ครูรายบุคคล การประเมินสมรรถนะครูรายบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
(Upgrading Teacher Qualification Though the Whole System : UTQ) ระบบการบริหารงานบุคคล     
ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารอย่างเพียงพอ ตอบสนองต่อการตัดสินใจและก าหนด
นโยบาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีฐานข้อมูลหลักของครูเป็นรายบุคคลอย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน              
ในการบริหารงานบุคคลในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา              
และสถานศึกษา เพ่ือสร้างครูที่มีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.). 2553: 1) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน        
การปฏิบัติงานโดยตรง มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะได้แสวงหาวิธีการพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของครูและนโยบายของสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
โดยตั้งเป้าหมายว่า หากครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นจะสามารถแก้ปัญหา
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาและระดับชาติได้ดี ซึ่ งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น          
และสามารถพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป (สมศักดิ์ บุญข า. 2558: 4) 

สมรรถนะครูที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ McClelland 
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่อธิบายไว้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคล” เกี่ยวกับ          
ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน (Other Characteristics) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก 
(Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) 
ที่แตกต่างกัน ท าให้แสดงพฤติกรรมการท างานที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ                  
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการบริหารทรัพยากรบุคคล                 
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ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ (สพฐ.. 2553: 24) ปัจจุบันมีการน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้     
ในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลาย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่น าแนวคิด
เรื่องการพัฒนามนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development)   
มาใช้ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการไทย  และก าหนดสมรรถนะของข้าราชการ            
(พรพิศ อินทะสุระ. 2551: 14) ในภาคส่วนองค์กรทางการศึกษามีการพัฒนาครูโดยยึดหลักสมรรถนะ             
(Competency Based Approach) เช่นเดียวกัน เพราะจะท าให้ครูรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 
สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และน าไปสู่การปฏิบัติตนจนเกิดผลส าเร็จ                    
แก่ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549: 2) การก าหนดสมรรถนะครู ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และสมรรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) มีความส าคัญ เนื่องจากสมรรถนะเป็นความสามารถ
ของบุคคลในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งให้ประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะหลักของครูที่ส าคัญด้านหนึ่งคือ สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Teamwork 
Competency) เป็นสมรรถนะหลักของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  เสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน            
การปรับตัวเข้ากับทีมงาน และแสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้าง                  
และด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ให้บรรลุผลส าเร็จ (สพฐ.. 2553: 29) นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสาร                         
การวิจัย พบว่า การด าเนินงานภายในองค์กรถ้าบุคลากรปราศจากความร่วมมือร่วมใจในการท างานก็อาจท าให้ 
องค์กรนั้นขาดความเจริญก้าวหน้า จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม 
เพราะนอกจากความคุ้นเคยในระบบงานแล้ว ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกันนับว่ าเป็นสิ่งส าคัญ        
และจ าเป็น (นพภัสสร โกสินทรจิตต์. 2558: 1) สมรรถนะเป็นศิลปะที่มุ่งแสดงความหมายของงาน พฤติการณ์
เกี่ยวกับมนุษย์ออกมาเป็นบุคคล โดยอาศัยทักษะ ความรู้ สมรรถนะในการท างานในหลายองค์กรสามารถ
ควบคุมได้ทั้งสมรรถนะที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการกับพันธกิจและเป้าหมาย บอกทิศทางความชัดเจน      
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรด้านการปฏิบัติงานเทคนิคและเทคโนโลยี 
(Schmidt and Kunzmann. 2010: Abstract) จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยส านักงาน      
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) คือ 1. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
ทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ส่งเสริมครอบครัวของผู้เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจ   
และดูแลเรื่องการเรียนของบุตรหลาน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554: 18) 
โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา      
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการท างานเป็นทีม    
แบบ “ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” เป็นหลักการท างาน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 มีการพัฒนา
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การศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา    
ของโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ไว้เป็นแนวด าเนินการ (โรงเรียนวัดนมโฑ
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) (SAR). 2564: 54) 

จากแนวคิดสมรรถนะการท างานเป็นทีม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
จากการศึกษาเอกสารการวิจัย จากข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของส านักงาน                
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(SAR) ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ มีความสนใจศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีม โดยศึกษา                
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของครูต่อการท างานเป็นทีม น าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน           
การพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)                  
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน พัฒนากระบวนการบริหารและระบบบริหารจัดการคุณภาพ                         
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สมทบสร้าง 338)  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก    
กินแบ่งสมทบสร้าง 338)  
 3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้ำหมำย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ   
    1. เพศ 
     1.1) เพศชาย 
     1.2) เพศหญิง 
     2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
     2.1) ระดับปริญญาตรี     
      2.2) ระดับปริญญาโท   
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    3. อายุราชการ 
     3.1) อายุราชการต่ ากว่า 5 ปี     
     3.2) อายุราชการ 5-15 ปี   
     3.3) อายุราชการมากกว่า 15 ปี       
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู 5 ตัวบ่งชี้ 
    1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน   
    2. การเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน   
    3. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
    4. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 

  5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ      
ตามเป้าหมาย 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1. แบบประเมินสมรรถนะการท างานเป็นทีมในการปฏิบัติงานของครูในระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน แบบประเมินมีจ านวน 2 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ และตอนที่ 2         
แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 8 รายการพฤติกรรม มีลักษณะเป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (สพฐ.. 2553: 39-42) เกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 
      ปฏิบัติน้อยที่สุด   ได้คะแนน 1 คะแนน  
      ปฏิบัติน้อย   ได้คะแนน 2 คะแนน  
      ปฏิบัติปานกลาง   ได้คะแนน 3 คะแนน  
      ปฏิบัติมาก   ได้คะแนน 4 คะแนน  
      ปฏิบัติมากที่สุด   ได้คะแนน 5 คะแนน  

2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นรายบุคคล เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด  (Opened 
Form) จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 8 รายการพฤติกรรม  
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิต ิ

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจากแบบประเมินสมรรถนะการท างานเป็นทีมตามตัวบ่งชี้ และตามรายการ

พฤติกรรม โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เป็นโดยรวมและรายตัวบ่งชี้ น าคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพในการแปลผล
ที่ก าหนดไว้ (สพฐ.. 2553: 43) ดังนี้ 
   ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.01-5.00  ระดับคุณภาพสูง    
   ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.01-4.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
   ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ลงมา  ระดับคุณภาพต่ า 
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  2. เปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง
สมทบสร้าง 338) จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent)            
และอายุราขการ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) โดยใช้สถิติการทดสอบ
เอฟ (F–test) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท าการทดสอบเป็นรายคู่       
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe‘s Method) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงาน
สลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) จากแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นรายบุคคล เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิด 
สรุปผลเชิงคุณภาพ 
     5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) ตามตัวบ่งชี้/รายการพฤติกรรม ดังตาราง 1   
ตำรำง 1  แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู 
     โรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) ตามตัวบ่งชี้/รายการพฤติกรรม 

ตัวบ่งชี้/รำยกำรพฤติกรรม 

ระดับกำรประเมิน 
N=18 

ระดับ
คุณภำพ 

  (μ)         (σ) 
1. กำรให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงำน 4.28 .67 สูง* 
   1.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.32 .53 สูง 
   1.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.25 .69 สูง 
   1.3 ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมาย      
        ความส าเร็จร่วมกัน 

4.27 .64 สูง 

2. กำรเสริมแรงให้ก ำลังใจเพื่อนร่วมงำน   4.11 .68 สูง 
   2.1 ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน       
        ในโอกาสที่เหมาะสม 

4.11 .68 สูง 

3. กำรปรับตัวเข้ำกับกลุ่มคนหรือสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย  3.94 .80 ปำนกลำง 
   3.1 มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคล            
        ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก 
        สถานศึกษาและในทุกสถานการณ์ 

3.94 .80 ปานกลาง 

4. กำรแสดงบทบำทผู้น ำหรือผู้ตำม 4.06 .73 สูง 
   4.1 แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน     
        ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

4.06 .73 สูง 
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ตำรำง 1 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้/รำยกำรพฤติกรรม 

ระดับกำรประเมิน 
N=18 

ระดับ
คุณภำพ 

  (μ)         (σ) 
5. กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
   ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

4.06 .80 สูง 

   5.1 แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์      
        ภายในทีมงาน  

4.02 .77 สูง 

   5.2 ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างาน     
        เป็นทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

4.09 .63 สูง 

รวม 4.09 .68 สูง 

 จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก 
กินแบ่งสมทบสร้าง 338)  โดยรวมอยู่ในระดับสมรรถนะสูง (μ = 4.09 , σ = .68) และเมื่อพิจารณา           
เป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน           
(μ = 4.28 , σ = .67) ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ตัวบ่งชี้การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน  (μ = 4.11 ,          
σ = .68) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย                   
(μ = 3.94 , σ = .80) ระดับสมรรถนะปานกลาง 

  2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก
กินแบง่สมทบสร้าง 338) ดังตาราง 2-5 
ตำรำง 2 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง 
     สมทบสร้าง 338) จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีม 

 ชำย 
  N = 3 

หญิง 
N = 15 

 
t 

 
p 

(μ) (σ) (μ) (σ) 
1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  
   และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

4.33 .58 4.27 .70 .153 .880 

2. การเสริมแรงให้ก าลังใจ 
   เพ่ือนร่วมงาน   

4.00 .00 4.13 .74  -.695  .499 

3. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน 
   หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 

4.33 .58 3.82 .88 .128  .774 

4. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 4.00 .00 4.02 .80 -.323  .751 
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ตำรำง 2 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีม 

 ชำย 
  N = 3 

หญิง 
N = 15 

 
t 

 
p 

(μ) (σ) (μ) (σ) 
5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน      
   ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4.00 1.00 4.02 .80 -.128 .900 

รวม 4.13 .31 4.05 .74 -.060  .953 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก    
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) จ าแนกตามเพศ เพศที่ต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโดยรวม               
ไม่แตกต่างกัน ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ตัวบ่งชี้การเสริมแรง                
ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน ตัวบ่งชี้การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้การแสดง
บทบาทผู้น าหรือผู้ตาม และตัวบ่งชี้การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษา ไม่พบ        
ความแตกต่าง    

ตำรำง 3 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง 
     สมทบสร้าง 338) จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยรวมและรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีม 

 ปริญญำตรี 
  N = 14 

ปริญญำโท 
N = 4 

 
t 

 
p 

(μ) (σ) (μ) (σ) 
1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  
   และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

4.07 .62 4.00 .00 -2.951 .090 

2. การเสริมแรงให้ก าลังใจ        
   เพ่ือนร่วมงาน   

3.93 .62 4.75 .50 -2.432  .027* 

3. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน 
   หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 

3.71 .73 4.75 .50 -2.649 .017* 

4. การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม 3.86 .67 4.75 .50 -2.478  .025* 
5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน     
   ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.79 .70 4.00 .00 -3.398 .000* 

รวม 3.87 .60 4.45 .30 -3.126  .007* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 3 พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก            
กินแบง่สมทบสร้าง 338)จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการศึกษาต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีม
ของครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับปริญญาโทมีสมรรถนะการท างาน                
เป็นทีมสูงกว่าปริญญาตรี ตัวบ่งชี้การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน ตัวบ่งชี้การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน                   
หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม และตัวบ่งชี้การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ไม่พบความแตกต่าง   

ตำรำง 4 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่ง 
     สมทบสร้าง 338) จ าแนกตามอายุราชการ โดยรวมและรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีม 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F P 

1. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  
   และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

2.641 
4.970 
7.611 

1.320 
.331 

3.985 .041* 

2. การเสริมแรงให้ก าลังใจ 
   เพ่ือนร่วมงาน   

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

2.563 
5.214 
7.778 

1.282 
.348 

3.687 .050 

3. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน 
   หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

5.355 
5.587 
10.944 

2.678 
.373 

7.186 .006* 

4. การแสดงบทบาท 
   ผู้น าหรือผู้ตาม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

3.355 
5.589 
8.944 

1.678 
.373 

4.502 .029* 

5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน     
   ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

3.335 
7.589 
10.944 

1.678 
.506 

3.316 .064 

   รวม ระหว่ำงกลุ่ม 
ภำยในกลุ่ม 
รวม 

2 
15 
17 

3.371 
4.487 
7.858 

1.686 
.299 

5.635 .015* 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 4 พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก 
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) จ าแนกตามอายุราชการ อายุราชการที่ต่างกันมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมโดยรวม
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน                 
เพ่ือนร่วมงาน ตัวบ่งชี้การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย และตัวบ่งชี้การแสดงบทบาท      
ผู้น าหรือผู้ตาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวบ่งชี้การเสริมแรงให้ก าลังใจ                   
เพ่ือนร่วมงาน และตัวบ่งชี้การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ                 
ตามเป้าหมาย ไม่พบความแตกต่าง 

ตำรำง 5 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ  
     (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) จ าแนกตามอายุราชการเป็นรายคู่ โดยรวมและรายตัวบ่งชี้                
     ทีมี่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวบ่งชี้ 
สมรรถนะกำรท ำงำนเป็นทีม 

 
 
 

อำยุรำชกำร 
ต่ ำกว่ำ 5 ปี 

N = 8 
5-15 ปี   
N = 3 

มำกกว่ำ 15 ปี 
N = 7 

การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 

µ 3.88 4.33 4.71 
 

     ต่ ากว่า 5 ป ี 3.88 - .45 .83* 

     5-15 ปี   4.33  - .38 
     มากกว่า 15 ปี 4.71   - 

การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน 
หรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

µ 3.38 4.00 4.57 

     ต่ ากว่า 5 ป ี 3.38 - .62 1.19* 

     5-15 ปี   4.00  - .57 

     มากกว่า 15 ปี 4.57   - 

การแสดงบทบาท 
ผู้น าหรือผู้ตาม 

µ 3.63 4.00 4.57 

     ต่ ากว่า 5 ป ี 3.63 - .37 .94* 

     5-15 ปี   4.00  - .57 

     มากกว่า 15 ปี 4.57   - 

โดยรวม µ 3.65 4.07 4.60 

     ต่ ากว่า 5 ป ี 3.65 - .42 .95* 

     5-15 ปี   4.07  - .53 

     มากกว่า 15 ปี 4.60   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 5 พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก           
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) จ าแนกตามอายุราชการเป็นรายคู่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ คือ ครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี มีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่า                     
ครูที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี  ส่วนครูที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี กับครูที่มีอายุราชการ 5 -15 ปี                            
และครูที่มีอายุราชการ 5-15 ปี กับครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี ไม่พบความแตกต่าง พิจารณาตามตัวบ่งชี้ 
พบว่า ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ตัวบ่งชี้การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน          
หรือสถานการณ์ที่หลากหลาย และตัวบ่งชี้การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม จ าแนกตามอายุราชการเป็นรายคู่ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ คือ ครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี                
มีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่าครูที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี ส่วนครูที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี                         
กับครูที่มีอายุราชการ 5-15 ปี และครูที่มีอายุราชการ 5-15 ปี กับครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี                     
ไม่พบความแตกต่าง  

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  
  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือ             
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน                                    
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                 
ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สามารถให้ความร่วมมือ                                    
กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานในการท างานเป็นไป                          
ในแนวทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมความคิด ช่วยกัน                  
แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทาง                          
ช่วยกันวิเคราะห์ วางแผนการท างานร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้  ให้บรรลุจุดประสงค์             
และเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน ครูในโรงเรียนสามารถให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน                
ในการท างานเมื่อการปฏิบัติงานประสบปัญหาและอุปสรรค มีการกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้เกิดความคิดใหม่ๆ               
ที่จะน ามาใช้ในการท างาน เปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมงานร่วมกันก าหนดวิธีการด าเนินงาน แบ่งงานที่ตรง                       
กับความรู้ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกตามลักษณะของงาน 
ก าหนดคุณภาพของงานก่อนการปฏิบัติ ส่งเสริมเพ่ือนร่วมงานให้พัฒนาความรู้เพ่ือการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมเพ่ือนร่วมงานให้เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และน าผล          
การปฏิบัติงานมาพิจารณาความดีร่วมกัน ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในโรงเรียน ให้เกียรติ ยกย่อง และชมเชย
ความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ  
  การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย ครูในโรงเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานที่หลากหลายได้ ยอมรับในตัวตนและบทบาทของเพ่ือนร่วมงาน ปรับเปลี่ยนการท างานใหม่ๆ     
ที่ไม่เคยท ามาก่อน มีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และน าเทคโนโลยี นวัตกรรมการสอนมาปรับใช้             
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ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือลด     
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้าง              
สื่อการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน สามารถปรับปรุงแก้ไขงานที่ผิดพลาดด้วยความเต็มใจ  สามารถท างาน                       
ที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ใช้ความรู้ ความสามารถกับงานที่ท าอย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติตาม                     
กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้ มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ                                    
มีความภาคภูมิใจในงาน มั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับ          
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน และให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
     การแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตาม ครูในโรงเรียนมีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตาม ยอมรับในตัวตน       
และบทบาทของเพ่ือนร่วมงาน ให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือร่วมกัน ใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
ของผู้ร่วมงานเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แสดงความเชื่อมั่นว่าเพ่ือนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
สูงได้ สร้างบรรยากาศของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารแบบเปิด  สามารถเป็นสมาชิกของทีม         
และปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน       
ร่วมรับผิดชอบหรือประสบความส าเร็จต่อผลที่เกิดจากการท างานร่วมกัน จัดการกับความขัดแย้งและส่งเสริม
ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในการท างาน ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงาน ใช้ความรู้ความสามารถตามความถนัด                 
และเหมาะสมกับงาน  
  การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย        
ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการท างาน สามารถแลกเปลี่ยนหรือรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการวางแผน              
การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน                  
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจ ในการท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมการท างานให้เกิดในสถานศึกษา 

สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก     
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) โดยรวมระดับคุณภาพสมรรถนะสูง (μ = 4.09 , σ = .68) และเมื่อพิจารณา                                        
เป็นรายข้อพบว่า ตัวบ่งชี้การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน ระดับคุณภาพสมรรถนะ    
สูงสุด (μ = 4.28 , σ = .67) ระดับคุณภาพสมรรถนะสูงรองลงมาคือ ตัวบ่งชี้การเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือน        
ร่วมงาน (μ = 4.11 , σ = .68) ตามล าดับ เนื่องจากการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของโรงเรียน                           
วัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) การท างานเป็นทีมที่ประสบผลส าเร็จในโรงเรียน                                          
คือ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกัน            
ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ มีการตรวจสอบการด าเนินงาน          
และปรับกระบวนการให้เหมาะสม พร้อมทั้งมีการเสริมแรงให้ก าลังใจ โดยการให้เกียรต ิยกย่องชมเชยในโอกาส
ที่เหมาะสม เพ่ือสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จร่วมกันของการท างานเป็นทีม  
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   การเปรียบเทียบสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลาก          
กินแบ่งสมทบสร้าง 338) 1.จ าแนกตามเพศ พบว่า เมื่อเพศที่ต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู                   
ในโรงเรียนไม่พบความแตกต่าง 2.จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า เมื่อระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับการศึกษา             
ปริญญาโทมีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 3.จ าแนกตามอายุราชการ                       
พบว่า อายุราชการที่ต่างกันสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                          
ที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี มีสมรรถนะการท างานเป็นทีมสูงกว่าครูที่มีอายุราชการ     
ต่ ากว่า 5 ปี ส่วนครูที่มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปีกับครูที่มีอายุราชการ 5-15 ปี และครูที่มีอายุราชการ 5-15 ปี      
กับครูที่มีอายุราชการมากกว่า 15 ปี ไม่พบความแตกต่าง เนื่องจากความรู้และประสบการณ์การท างาน
ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะ              
ของแต่ละบุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยครูจะได้รับความรู้และประสบการณ์การท างานไม่เท่ากัน                     
ผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์การท างานมากกว่าจะเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จได้ดีกว่าผู้มีความรู้               
และประสบการณก์ารท างานที่น้อยกว่า ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู โรงเรียนวัดนมโฑ 
(ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) พบว่า ครูมีการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุน           
เพ่ือนร่วมงาน โดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทีม ท างานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย               
มีการเสริมแรงให้ก าลังใจ โดยการให้เกียรติ ยกย่องชมเชยเพ่ือนร่วมงาน มีการปรับตัวเข้ากับทีมในสถานการณ์        
ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงบทบาทผู้น าผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและโอกาส 
มีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงาน
ในการสร้างวัฒนธรรมในการท างาน เนื่องจากสมรรถนะการท างานเป็นทีมประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการท างานในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดัน
เบื้องลึก อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน ที่แสดงออกมาจากความสามารถ คุณภาพในการปฏิบัติงานของครู         
ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน โดยการศึกษาหาความรู้ 
อบรม สัมมนา กระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) น าไปสู่การปฏิบัติงานจนเกิดผลส าเร็จแก่ผู้เรียน             
และวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะ   

การท างานเป็นทีมของโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338)  
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา                         

ต่อการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนวัดนมโฑ (ส านักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 338) 
3. ควรมีการศึกษาสมรรถนะการท างานเป็นทีมของครู จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชน      
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ชื่อเรื่อง  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model  
  ตามกระบวนการ PDCA 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวภนิดา  นพช านาญ 

บทคัดย่อ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการระบาดไปทั่วโลก  ทางหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ด าเนินการและออกมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 และลด
ผลกระทบของการระบาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  2) เพ่ือให้นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ในด้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม  3) จัดหา
เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนเพ่ือเติมเต็มทางด้านจิตใจมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัด
ขันเงินมีเขตพ้ืนที่บริการคือ หมู่ 4 ต าบลวังตะกอ แต่นักเรียนที่มาเรียนประกอบด้วยกัน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอ
หลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอสวี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิศาสตร์ที่ตั้งและความพร้อมในด้านต่างๆ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความไม่เท่าเทียมในด้านปัจจัย 4 ใน
การด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลให้นักเรียนเกิดปัญหาทางด้านการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีประชากรกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3 คน ได้รับการ
ดูแลช่วยหลือเร่งด่วน คือ เด็กชายทศพร  ช่อม่วง ได้รับโทรทัศน์จากการระดมทุนเพ่ือใช้ในการเรียนควบคู่กับ
บทเรียนที่คุณครูให้ไปในช่วงไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสและสร้างความเท่าเทียม
ทางด้านการศึกษาให้แก่ เด็กชายทศพร  ช่อม่วง และยังมีการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ เด็กชายทศพร  ช่อม่วง 
ในราคา 140,000 บาท เพ่ือเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนขาดทางด้านกายภาพส่งผลให้สภาพจิตใจนักเรียนมีความสุข 
พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ส าเร็จ 

ค ำส ำคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model ตาม  
     กระบวนการ PDCA 

บทน ำ 
  เนื่องด้วยปัจจุบันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการระบาดไปทั่วโลก  รวมถึงประเทศ
ไทยท าให้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน  รวมถึงด้านการศึกษาทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ด าเนินการและออก
มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลดผลกระทบของการระบาดให้
ได้มากที่สุด หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
สอนออนไลน์  การสอนผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ครูสอนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  การ
ถ่ายทอดการสอนผ่านสัญญาณโทรทัศน์ เพ่ือให้เด็กเรียนต่อที่บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวท า
ให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน  เด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครอง อาจท าให้เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาเพ่ิมมากข้ึนหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน 
 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน  ตั้งอยู่ 14 หมู่ที่ 4 ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียน
ประจ าอ าเภอ  มีนักเรียนทั้งหมด 1,280  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  80  คน เป็น
ข้าราชการครู 57 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  ครูอัตราจ้าง 14 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คน  พนักงานท าความ
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สะอาด 4 คน  และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่บริการคือ หมู่ 4 ต าบลวังตะกอ แต่
นักเรียนที่มาเรียนประกอบด้วยกัน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอหลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอทุ่งตะโก  
อ าเภอสวี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ที่ตั้งและความพร้อมในด้านต่างๆ  ส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความไม่เท่าเทียมในด้านปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลให้นักเรียนเกิดปัญหาทางด้านการ
เรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
  1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ในด้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  3. จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนเพ่ือเติมเต็มทางด้านจิตใจมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model  ตามกระบวนการ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวางแผนการท างาน 

ด าเนินงานตามแผน 

ก ากับนิเทศติดตาม / สรุปผล 

เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ 

ภายใต้ค าแนะน าปรกึษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรรมการสมาคม ครู ผู้ปกครอง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้บริหารแต่งตั้งค าสั่งเยี่ยมบ้านนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้ชื่อกิจกรรมหนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง 
ภายใต้  KHANNGOEN Model  ตามกระบวนการ PDCA 

สรุปผลการเยี่ยมบ้านและแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาปัจจัย 4 ด้านสภาพความ
เป็นอยู่อาศัย 

63



 
 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมหนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง 

ภายใต้  KHANNGOEN Model ตามกระบวนการ PDCA  โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้       
 1.ขั้นวำงแผน (Plan)  
   K (Knowledge) ครูศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ

เยี่ยมบ้านนักเรียนตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ประชุมร่วมวางแผนระหว่างครู ผู้อ านวยการ คณะกรรรมการ
สถานศึกษาและสมาคมผู้ปกครอง 

 2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
    H (Homeroom) ครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและครูปฏิบัติตนเป็นพ่อแม่คนที่สอน
ของนักเรียนให้นักเรียนรู้สึกสนิทสนมกับคุณครูเพ่ือให้โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้าน  และคุณครูได้ให้ค าแนะน าให้
บทเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านให้บ้านเปรียบเสมือนโรงเรียน 
   A (Awareness) ในช่วงไปเยี่ยมนักเรียนนครูสอนให้นักเรียนมีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องของการเรียน การมีจิตสาธารณะ การด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ในสังคม  
   N (Need)  จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนได้รวบรวมเอกสารการเยี่ยมบ้าน
และน ามาสรุปข้อมูลและพบปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่อาศัยและต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด้วย  
   N (Network) โรงเรียนได้ระดมทุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนผ่าน Social network  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ค้นพบ 
   G (Generation) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพความเป็นจริงใน
ช่วงเวลานั้น 
             O (Opportunity) โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนให้มีสภาพชีวิต การศึกษา และการ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   E (Enjoyment) นักเรียนมีความพึงพอใจในการได้รับความช่วยเหลือ 

 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Act) 
   N (Noble) คุณครูใช้คุณธรรมในการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สรุปผลกำรวิจัย 
  ผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 
“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model ” ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีประชากรกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3 คน 
เมื่อมีการน าหลักการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศมาใช้ในครั้งนี้ มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
  ตัวอย่างที่ 1 เด็กชายทศพร  ช่อม่วง ได้รับโทรทัศน์จากการระดมทุนเพ่ือใช้ในการ

เรียนควบคู่กับบทเรียนที่คุณครูให้ไปในช่วงไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสและสร้าง
ความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้แก่ เด็กชายทศพร  ช่อม่วง ได้ส าเร็จ 

64



  วัตถุประสงค์ที่ 2 นักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่ในด้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  ทางโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ใช้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง 

ภายใต้  KHANNGOEN Model ตามกระบวนการ PDCA  โดยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ เด็กชายทศพร  ช่อ
ม่วง ในราคา 140,000 บาท ได้ส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์ที่ 3  จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนเพ่ือเติมเต็มทางด้านจิตใจมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ 

  ทางโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้ใช้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง 
ภายใต้  KHANNGOEN Model ตามกระบวนการ PDCA  โดยการระดมทุนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ือใช้
ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเติมเต็มสิ่งที่นักเรียนขาดทางด้านกายภาพส่งผลให้สภาพจิตใจนักเรียนมีความสุข พร้อมที่
จะเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ดังนี้ 
  1. โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินมีจุดแข็งในด้านของความร่วมมือ  ความสามัคคีของคณะครูในการ
ท างานจึงน า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model ตาม
กระบวนการ PDCA มาใช้ในการแก้ปัญหาจนเป็นผลส าเร็จและจะน าไปใช้บริหารงานด้านอื่นๆ ต่อไป 
  2. เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของค าว่าครูมากขึ้นโดยมิต้องบอกกล่าว  
  3. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง จนท าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หนูอยู่ไหน ครูก็
ไปถึง ภายใต้  KHANNGOEN Model ตามกระบวนการ PDCA เกิดผลส าเร็จ และสามารถขอความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายต่างๆได้อย่างสม่ าเสมอ 
  4. ได้รับการยอมรับจากสังคมชุมชน ผู้ปกครอง มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น คณะนายกเหลากาชาดจังหวัดชุมพร  มาศึกษาดูงานช่วยเหลือนักเรียนแบบเต็มรูปแบบ  
เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ในหัวข้อ OBEC QA เมื่อ 16 
สิงหาคม 2563 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ช่ือเรื่อง  “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” 
ช่ือผู้วิจัย  นายรัฐพงษ์  พงศาปาน 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 
                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
 

บทคัดยอ่ 
 

นวัตกรรม “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ”  ได้จัดท าขึ้นในการแก้ปัญหาการติด
โทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียนบ้านกงหนิง  จากการส ารวจการใช้งานโทรศัพท์มือถือ พบว่ามี
นักเรียนเล่นเกม คิดเป็นร้อยละ 50.00  ใช้งาน ยูทูป youtube ร้อยละ 63.89  ใช้งานเฟสบุ๊ค 
facebook ร้อยละ 18.05  ใช้งาน Line ร้อยละ  5.56  ใช้งานอื่นๆ 9.72  การใช้งานโทรศัพท์มือถือ
ส่วนใหญ่เป็นเวลา 1-2 ช่ัวโมงต่อวัน และมีบางส่วนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อวัน 
เมื่อจ าแนกกระยะเวลาการใช้โทรศัพท์เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
ต่อวัน และกลุ่มท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน  พบว่า นักเรียนท่ีใช้งาน
โทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และนักเรียนท่ีใช้งาน
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มีจ านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.33  ซึ่งนักเรียนท่ีใช้งาน
โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานหรือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน  
นักเรียนจะมีเวลาท าการบ้าน อ่านหนังสือได้น้อยลง รวมไปถึงผลกระทบด้านร่างกาย การรับประทาน
อาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น  ด้านจิตใจ มีสมาธิส้ัน อารมณ์ร้อน หงุดหงิดโมโหง่าย ซึ่งถ้า
ปล่อยปัญหานี้ไว้อาจส่งผลให้เด็กติดเกม ติดโซเชียลและมีปัญหาอย่างอื่นตามมาและยากในการแก้ไข  
จึงได้ด าเนินการนวัตกรรม โดยใช้การด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การเข้าใจตนเอง  
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างทัศนคติใหม่ ขั้นตอนท่ี 3 จ ากัดเวลาการใช้โทรศัพท์   ขั้นตอนท่ี 4 พักการใช้
โทรศัพท์  ขั้นตอนท่ี 5 ท ากิจกรรมทดแทน ขั้นตอนท่ี 6 จัดส่ิงแวดล้อมรอบตัว   ขั้นตอนท่ี 7 พบ
ผู้เช่ียวชาญ  ผลการด าเนินการ พบว่า ก่อนด าเนินงานนวัตกรรม มีนักเรียนท่ีใช้โทรศัพท์มือถือน้อย
กว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67   ใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมง
ต่อวัน มี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33   และหลังจากด าเนินงาน นวัตกรรม “7 ขั้นตอนพิชิต
การติดโทรศัพท์มือถือ” มีนักเรียนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.67 มีนักเรียนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน  จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33  ซึ่งสามารถแก้ปัญหานักเรียนท่ีติดโทรศัพท์มือถือท่ีใช้งานระยะเวลามากกว่า 2 ช่ัวโมง
ต่อวันได้ลดลง  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันในการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกวิธี 
และมีกิจกรรมท่ีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ท าทดแทนการติดโทรศัพท์มือถือ  
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บทน า 
การใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้าน การศึกษา ด้านความบันเทิง และด้านธุรกิจ ในวัยเด็กมีการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ท
โฟนท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการท างานได้หลายอย่าง ในการศึกษาและความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่  
ขณะท่ีมีการใช้สมาร์ทโฟนหากใช้งานมากเกินไปหรือใช้งานผิดวิธีท าให้ส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย
และสังคม  โดยจากการสังเกตพบว่า ในด้านร่างกายนักเรียนมีอาการความล้าทางสายตา และความ
ล้าทางกล้ามเนื้อ นิ้วล็อค ง่วงนอนและขาดสมาธิในเวลาเรียน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนลดน้อยลง มีการพูดคุยกันน้อยลง เป็นสังคมก้มหน้าเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังส่งผลกระทบ
สัมพันธภาพต่อครอบครัวลดน้อยลง  (วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560) 

ผลการส ารวจของโครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ ปี พ.ศ.2551-2552 พบว่า
เด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ใน 3 ไปกับส่ือและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ โดยในช่วงปี 
พ.ศ. 2552 พบเด็กในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวใช้ถึงประมาณร้อยละ 45  
และมีโทรศัพท์มือถือใช้ร้อยละ 85 ส่งผลให้เด็กและเยาวชนใช้เวลากับส่ือเทคโนโลยีเป็นเวลานาน 
อาทิ เล่นอินเทอร์เน็ต วันละ 2 ช่ัวโมง คุยโทรศัพท์วันละช่ัวโมงครึ่ง และหากรวมส่ือโทรทัศน์อีกวันละ
เกือบ 3 ช่ัวโมง เท่ากับเด็กไทยใช้เวลาไปกับส่ือถึงวันละ 6-7 ช่ัวโมงต่อวัน (ชาญวิทย์ พรนภดล และ
คณะ,2552) 

สถาบันท่ีเช่ียวชาญทางด้านเด็กของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า เด็กทารกจนถึงวัย 2 ขวบ ไม่
ควรหยิบจับอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ส่วนเด็กอายุ 3 – 5 ขวบนั้นให้เล่นได้วันละไม่เกิน 1 ช่ัวโมง และใน
วัยท่ีโตกว่านั้นจนถึงอายุ 18 ปี ควรเล่นแค่วันละ 2 ช่ัวโมง แต่จากข้อมูลท่ีน าเสนอผ่านส่ือสาธารณะ
ได้ระบุว่า ช่ัวโมงการใช้งานอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของเด็กในสหรัฐฯ และแคนาดาสูงกว่าจ านวนท่ี
แนะน าไว้ 4 ถึง 5 เท่า ดังนั้น ปัญหาเด็กติดสมาร์ทโฟนนับวันจะยิ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้นในสังคมท่ัว
โลก รวมถึงสังคมไทยท่ีมีจ านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี พ่อแม่จึงไม่ควร
วางใจให้ลูกอยู่กับสมาร์ทโฟนเพียงล าพัง ควรดูแลพฤติกรรมการเล่นสมาร์ทโฟนของเด็กอย่างใกล้ชิด 
ไม่ให้เกิดปัญหาเด็กติดสมาร์ทโฟนในภายหลัง (สมหญิง งามเลิศศุภรและคณะ,2559) 
 จากสภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ใน
ด้านการติดต่อส่ือสาร รับส่งข้อมูล การท าธุรกิจการค้า  การซื้อขาย   การถ่ายรูป  เกม  การดูหนัง ฟัง
เพลงและความบันเทิงต่างๆ  การใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งทุกเพศ ทุกวัยต่างเปิดรับการใช้โทรศัพท์มือ 
ท าให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวสะดวก ง่ายขึ้น รวดเร็วฉับไว และถ้าหากน าไปใช้หรือใช้งาน
ในทางท่ีไม่เหมาะสม สามารถส่งผลกระทบมาสู่ผู้ใช้งานได้  โดยเฉพาะในวัยเด็กท่ีมีความเส่ียงในการ
ใช้เทคโนโลยีหากน าไปผิดวิธีก็จะส่งผลเสียตามมาท้ังด้านร่างกายและจิตใจ   ผู้ปกครองนิยมเล้ียงลูก
โดยให้เล่นโทรศัพท์มือถือ เพราะถือว่าสะดวก สามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็ก 
เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียน และวัยรุ่น  จากการส ารวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กงหนิง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 72 คน  พบว่า มีนักเรียนเล่นเกม คิด
เป็นร้อยละ 50.00  ใช้งาน ยูทูป youtube ร้อยละ 63.89  ใช้งานเฟสบุ๊ค facebook ร้อยละ 18.05  
ใช้งาน Line ร้อยละ  5.56  ใช้งานอื่นๆ 9.72  การใช้งานโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เป็นเวลา 1-2 
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ช่ัวโมงต่อวัน และมีบางส่วนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 4 ช่ัวโมงต่อวัน เมื่อจ าแนกกระยะเวลา
การใช้โทรศัพท์เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมง และกลุ่มท่ีใช้งาน
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมง พบว่า นักเรียนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมง มีจ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และนักเรียนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมง มีจ านวน 24 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 33.33  ซึ่งนักเรียนท่ีใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานหรือมากกว่า 2 ช่ัวโมง
ต่อวัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน  นักเรียนจะมีเวลาท าการบ้าน อ่านหนังสือได้น้อยลง รวมไปถึง
ผลกระทบด้านร่างกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น  ด้านจิตใจ มีสมาธิส้ัน 
อารมณ์ร้อน หงุดหงิดโมโหง่าย ซึ่งถ้าปล่อยปัญหานี้ไว้อาจส่งผลให้เด็กติดเกม ติดโซเชียลและมีปัญหา
อย่างอื่นตามมาและยากในการแก้ไข 
 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้คิดนวัตกรรม โดยการวางแผน ส ารวจและน าวิธีการ กระบวนการ มาใช้
แก้ปัญหาการติดโทรศัพท์มือถือในนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสติ รู้จักการควบคุมตนเอง มีพฤติกรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตนในการใช้งานโทรศัพท์มือถือท่ี
ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวจิยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือของนักเรียน 
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานโทรศัพท์มือถือแก่นักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3. เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

 
วธิดี าเนนิการวจิยั 

1.ประชุมคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนในการรว่มวิเคราะห์ปัญหานักเรียนติดโทรศัพท์มือ
ถือ และหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน 
 2. ส ารวจการใช้งานโทรศัพท์มือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
     3.1 กลุ่มใช้งานโทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
     3.2 กลุ่มใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า 2  ช่ัวโมงต่อวัน 
 4. ด าเนินการน า  “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” ได้แก่ 
      ขัน้ตอนที ่1 การเข้าใจตนเอง   
     ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างทัศนคติใหม่ 
                  ขัน้ตอนที ่3 จ ากัดเวลาการใช้โทรศัพท์ 
                     ขั้นตอนที่ 4 พักการใช้โทรศัพท์ 
  ขัน้ตอนที ่5 ท ากิจกรรมทดแทน 
  ขัน้ตอนที ่6 จัดส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
  ขัน้ตอนที ่7 พบผู้เช่ียวชาญ 
 โดยให้ครูประจ าช้ันนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้ให้ความรู้
นักเรียนโดยบูรณาการลงในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า  กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมแนะแนว  
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กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์  โดยทุกกิจกรรมนักเรียนได้มีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
 5. นักเรียนบันทึกพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือลงในสมุด โดยให้ครูประจ าช้ันและผู้ปกครอง
รับทราบ 
 6. นักเรียนด าเนินการท ากิจกรรมหรืองานอดิเรกท่ีทดแทนการใช้โทรศัพท์มือถือ 
 7. การก ากับติดตาม จากครูประจ าช้ันและผู้บริหารในการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

8.ครูประจ าช้ันท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ และให้รางวัล  การเสริมแรง
ให้กับนักเรียนท่ีผ่านเงื่อนไขกิจกรรม   
 9.รายงานผลการด าเนินงานการใช้นวัตกรรม 
 
การด าเนนิการ  “7 ขัน้ตอนพชิติการตดิโทรศพัทม์อืถอื” 

การด าเนินการ “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกงหนิง
ได้แก่ 
      ขั้นตอนท่ี 1 การเข้าใจตนเอง   
     ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างทัศนคติใหม่ 
                  ขั้นตอนท่ี 3 จ ากัดเวลาการใช้โทรศัพท์ 
                     ขั้นตอนท่ี 4 พักการใช้โทรศัพท์ 
  ขั้นตอนท่ี 5 ท ากิจกรรมทดแทน 
  ขั้นตอนท่ี 6 จัดส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
  ขั้นตอนท่ี 7 พบผู้เช่ียวชาญ 
 
ขัน้ตอนที ่1 การเขา้ใจตนเอง    (Self-understanding) 
  เป็นการให้นักเรียนได้เข้าใจตนเองเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวัน 
มีการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างไรบ้าง เช่น เกม facebook  Line  youtube  อินเตอร์เน็ตและอื่นๆ 
ใช้งานแต่ละอย่างมีระยะเวลาในการใช้งานเท่าไร 
 
ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งทัศนคติใหม ่(Building a new attitude) 
 เป็นการสร้างทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เกี่ยวกับประโยชน์และโทษในการใช้
งานโทรศัพท์มือถือ เช่น 
 -โทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้งานเพื่อความ
บันเทิง การรับ-ส่ง ข้อมูล 
 -หากใช้งานโทรศัพท์มือในการน าไปเล่นเกม   เล่นการพนัน การโพสต์ การแชร์ข้อความท่ีไม่
เหมาะสม สามารถส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้ รวมไปถึงผิดกฎหมาย 
 
ขัน้ตอนที ่3 จ ากดัเวลาการใชโ้ทรศพัท ์(Limit the time you use the phone) 
 การจ ากัดเวลาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นการฝึกวินัยในการใช้งาน และวันหนึ่งนักเรียน 
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ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อความบันเทิงเกิน 1 ช่ัวโมง เว้นแต่มีความจ าเป็นในการใช้งานท่ีเป็น
ประโยชน์ สามารถจ ากัดเวลา เช่น 

-ท าการบ้าน   อ่านหนังสือ หรือท างานบ้าน เสร็จก่อน จึงสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
ได้ 

-เมื่อใช้งานโทรศัพท์มือถือ จ ากัดเวลาในการเล่น  การชม การใช้งาน ไม่เกินกี่นาที ต่อ 
ครั้ง และรวมแล้วไม่ควรเกิน 2 ช่ัวโมงต่อ 1 วัน 
 
ขัน้ตอนที ่4 พกัการใชโ้ทรศพัท ์(Pause phone calls) 
 หากนักเรียนไม่สามารถงดหรือเลิกการใช้โทรศัพท์มือถือได้ เพราะอาจส่งผลต่อสมาธิ  การ
เรียน  การท ากิจกรรมอื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ หรือ เก็บโทรศัพท์ให้พ้นตัวนักเรียนและไม่ใช้
โทรศัพท์มือถือไปเลย    
 
ขัน้ตอนที ่5 ท ากิจกรรมทดแทน (Do replacement activities) 
 นักเรียนควรมีกิจกรรมทดแทนการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โดยเอาเวลาท่ีหมดไป ไปท า
กิจกรรมทดแทนท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การท าการบ้าน  การอ่านหนังสือ  การดูทีวี  การช่วยเหลืองาน
บ้าน   เป็นต้น 
 
ขัน้ตอนที ่6 จดัสิง่แวดลอ้มรอบตวั (Organize the environment around you) 
 ผู้ปกครอง นักเรียน จัดส่ิงแวดล้อมในห้องหรือท่ีบ้าน ให้เป็นบรรยากาศท่ีไม่เอื้อให้นักเรียน
ติดโทรศัพท์ เช่น ให้โทรศัพท์กับนักเรียนตามล าพัง    การให้นักเรียนอยู่กับโทรศัพท์ในห้อง   การ
ปล่อยให้นักเรียนอยู่บ้านคนเดียว   เป็นต้น 
 
ขัน้ตอนที ่7 พบผูเ้ชีย่วชาญ (Meet an expert) 
 การมีครูคอยให้ก าลังใจ คอยสอบถามพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยสอบถาม
ผู้ปกครอง   สอบถามตัวนักเรียน  และหากนักเรียนไม่สามารถเลิกได้ ถึงขั้นติดโทรศัพท์มือถืออาจ
ต้องส่งต่อให้กับแพทย์ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียน 
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         โมเดล “7 ขัน้ตอนพชิติการตดิโทรศพัทม์อืถอื” 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.พบผูเ้ชีย่วชาญ 

6. จัดสิง่แวดลอ้มรอบตวั 

5.ท ากจิกรรมทดแทน 

4.พกัการใชโ้ทรศพัท ์

   3.จ ากดัเวลาการใช้โทรศพัท์ 

2. การสรา้งทัศนคตใิหม ่

1.การเขา้ใจตนเอง 
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สรุปผลงานวจิยั 
   
ข้อมูลการส ารวจการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 
 
ตารางที ่1 เปรยีบเทียบเวลาการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืนอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงตอ่วนั  
             และมากกวา่ 2 ชั่วโมงตอ่วนั 
 

ช้ัน 

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ
มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 14 10 71.43 4 28.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 12 6 50.00 6 50.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 17 12 70.59 5 29.41 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 3 75.00 1 25.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 14 7 50.00 7 50.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 10 90.91 1 9.09 

รวม 72 48 66.67 24 33.33 
  
 จากการส ารวจพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ใช้
โทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  และนักเรียนท่ีใช้งาน
โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

 หลังการใช้นวัตกรรม “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” ผลการด าเนินงานดังนี้ 
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ตารางที ่2 เปรยีบเทียบเวลาการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืนอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง และมากกวา่ 2 ชัว่โมง เมือ่ใช ้        
             นวตักรรม “7 ขัน้ตอนพชิิตการตดิโทรศพัทม์อืถอื” 
 

ช้ัน 

จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ
มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 14 14 100.00 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 12 11 91.67 1 8.33 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 17 15 88.24 2 11.76 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 4 100.00 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 14 11 78.57 3 21.43 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 11 78.57 - - 

รวม 72 66 91.67 6 8.33 
 
 จากตาราง พบว่า นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.67  และนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 และเมื่อเปรียบเทียบการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนและการน านวัตกรรม  “7 ขั้นตอน
พิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 
ตารางที ่3 เปรยีบเทียบ กอ่นใชน้วตักรรมและหลงัการใช้นวตักรรม “7 ขัน้ตอนพชิิตการตดิ   
             โทรศพัทม์อืถอื” 
 

การเปรียบเทียบ 
การใช้นวัตกรรม 

เวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ 
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

การใช้โทรศัพท์มือถือ 
มากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

1.ก่อนใช้นวัตกรรม 48 66.67 24 33.33 
2.หลังใช้นวัตกรรม 60 91.67 6 8.33 

  
 จากตารางพบว่าก่อนใช้นวัตกรรมมีนักเรียนท่ีใช้โทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มี 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67   ใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน มี จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33   และหลังจากได้ใช้นวัตกรรม “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” มี
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นักเรียนท่ีใช้โทรศัพท์มือถือน้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีนักเรียน
ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ท าให้นวัตกรรมท่ีได้
จัดท าขึ้น สามารถแก้ปัญหานักเรียนท่ีติดโทรศัพท์มือถือท่ีใช้งานระยะเวลามากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวันได้
ลดลง 
 
ตารางที ่4 แสดงกจิกรรมทีน่กัเรยีนท าทดแทนการติดโทรศพัทม์อืถอืของนกัเรยีน ตัง้แตว่นัที ่ 
             1 กนัยายน -20 กนัยายน 2563 
 

ช้ัน กิจกรรมท่ีนักเรียนท าทดแทนการติดโทรศัพท์มือถือ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1  อ่านหนังสือ , ช่วยงานบ้าน , การเล่น    
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท าการบ้าน , อ่านหนังสือ,ช่วยงานบ้าน , การเล่น, 

 เล่นฟุตบอล , 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 อ่านหนังสือ ,ช่วยงานบ้าน , ช่วยเล้ียงน้อง , ดูทีวี , การเล่น   
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ช่วยงานบ้าน , ช่วยเล้ียงน้อง , การเล่น , ไปเท่ียว  

เล้ียงสัตว์เล้ียง 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท าการบ้าน , อ่านหนังสือ , ช่วยงานบ้าน , การเล่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช่วยงานบ้าน , ช่วยเล้ียงน้อง , การเล่น , เตะฟุตบอล  

เล้ียงสัตว์เล้ียง , ดูทีวี 
 

 จากตารางพบว่านักเรียนได้ท ากิจกรรมทดแทนการติดโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นกิจกรรมท า
ทดแทนการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เป็นการแก้ปัญหาการติดโทรศัพท์มือถือและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

จากการด าเนนิงาน การใชน้วตักรรม  “7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ” เริ่มต้ังแต่ 
                  ขัน้ตอนที ่1 การเข้าใจตนเอง    
                  ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างทัศนคติใหม่ 
                  ขัน้ตอนที ่3 จ ากัดเวลาการใช้โทรศัพท์ 
                  ขัน้ตอนที ่4 พักการใช้โทรศัพท์ 
         ขัน้ตอนที่ 5 ท ากิจกรรมทดแทน 
         ขัน้ตอนที ่6 จัดส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
         ขัน้ตอนที ่7 พบผู้เช่ียวชาญ 
สามารถแก้ไขพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้ลดลง  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง คณะครู รวมไปถึงตัวนักเรียนเอง ในการฝึกให้มีวินัย การมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
และความเอาใจใส่พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเลิกติดโทรศัพท์มือถือได้ และใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างเกิดประโยชน์ในการส่ือสาร การ
เรียนรู้ ความบันเทิงในชีวิตประจ าวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
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ขอ้เสนอแนะ 
 จากการด าเนินงาน นวัตกรรม 7 ขั้นตอนพิชิตการติดโทรศัพท์มือถือ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1.การบูรณาการ การใช้งานโทรศัพท์มือถือ ส่ือโซเชียล และอินเตอร์เน็ต อย่างปลอดภัยลงใน
การเรียนการสอน  

2.การมีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ เช่น การสืบค้นข้อมูล 
การศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านยูทูป แอปพลิเคชัน ต่างๆ เกมการศึกษา เป็นต้น 
 3.การมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของนักเรียน ดึงดูดความสนใจ เป็น
ท่ีช่ืนชอบ สามารถแก้ปัญหาการติดโทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

4. การติดตาม พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือของนักเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ปกครอง 
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ช่ือเรื่อง     กระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม โดยใช้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 

4 Group Development (4D) ปีการศึกษา 2561  
ช่ือผู้วิจัย     นางลัดดา ผาพันธ์  

    ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกโพธิไ์ชยศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธมศึกษาขอนแก่น 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ  

บทคัดย่อ 
กระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน         

เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม โดยใช้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development  (4D) 
ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 2) เพื่อประเมินกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู จ านวน 12 คน และนักเรียนโรงเรียน
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6  ปีการศึกษา 2561    จ านวน 84 คน ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบคัดกรองการ
อ่านและการเขียนค าภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และแบบบันทึกการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม และวิเคราะห์ผล
การประเมินด้วยการนิเทศติดตามของกลุ่มตัวอย่างโดยการหาค่าเฉล่ียรายข้อและค่าเฉล่ียรวม เปรียบเทียบ
ผลการประเมินด้วยการนิเทศติดตามระหว่างภาคเรียนท่ี 1/2561 และ 2/2561 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนหลังจากได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมพัฒนาการอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ในภาคเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา  2561 พบว่า นักเรียน
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 จ านวน 84 คน  มีจ านวนนักเรียนท่ีมีผล
การพัฒนาด้านการอ่านและเขียนดีขึ้น โดยมีทักษะการอ่านสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.49 และมีทักษะการ
เขียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.97  

2. ผลจากการประเมินด้วยการนิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง        
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D) พบว่าการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมได้
ครอบคลุมเนื้อหาในการพัฒนาด้านการอ่านและเขียน มีระดับความยากง่ายเหมาะสม  เครื่องมือท่ีใช้ใน
แผนการจัดกิจกรรมมีความชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีความชัดเจน สามารถน าไป
ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในอนาคตได้ 

 

ค ำส ำคัญ :  กระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน,                
               กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) 
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บทน ำ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  2560 – 2579  โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนา 
ศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคล่ือนตามวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในท่ีประชุมเชิงวิชาการของคุรุสภาประจ า ปี 2559 ว่า “ในการเตรียมการ
ศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมท้ังยังต้องปรับปรุง
ต าราเรียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
โดยเฉพาะการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตามทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 ปรับการอบรมครูให้ตรงตามความ
ต้องการในการน าความรู้ไปใช้ ตลอดจนการให้วิทยฐานะแก่ครูท่ีสอนดีหรือครูท่ีสนใจเด็ก เพื่อยกย่อง
ชมเชย” จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็น
คนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส า คัญ
ของการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มี ทักษะในการแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข      
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีจุดเน้น คือ การฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น การพัฒนาการศึกษาใน
ฐานะนักพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากสถานศึกษาสู่พลเมืองท่ีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้อง
ผสมผสานยุทธวิธีต่างๆ ในการสร้าง พัฒนา ส่งเสริม และปลูกฝังคุณลักษณะแห่งความเป็นพลเมืองท่ีดี      
มีความรู้ความสามารถ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
การท่ีสถานศึกษาจะสามารถสร้างผลผลิต คือ ผู้เรียนท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีผู้น าคือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมมือกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนการบริหารสถานศึกษา และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย มีการพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายและเน้นทักษะการคิดและทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ
การอ่าน การเขียน การค านวณ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า เป็นต้น อีกท้ังยังต้องเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีเมตตากรุณา มีวินัย ให้ความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศและโลก สถานศึกษาจะต้องเน้นการปลูกฝัง 
คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากล การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว     
จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างสันติสุข โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า
วิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็ก มีครูและบุคลากร จ านวน 12 คน มีนักเรียนจ านวน  84 
คน ผู้ปกครองท้ังหมดมีอาชีพรับจ้างเกษตรกรรม โดยไม่มี 2 ระบบชลประทาน มีเพียงแหล่งน้ าตาม
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ธรรมชาติ ท าให้การเพาะปลูกได้ผลไม่เต็มท่ี ผู้ปกครองขาดสภาพคล่องด้านเศรษฐกิจ หรือต้องไปรับจ้าง
ต่างท้องท่ี นักเรียนต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง หรืออาศัยอยู่กับญาติ ขาดการดูแลเอาใจใส่ท่ีดี ขาดการส่งเสริม
ด้านการเรียนจากทางบ้าน จากรายงานของกลุ่มงานวัดผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     เขต 
25 พบว่าโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า จ านวนผู้ท่ีมีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไปมีน้อย ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีค่าเฉล่ียต่ ากว่า ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยอยู่ในกลุ่มสิบอันดับ
สุดท้ายจากจ านวนโรงเรียนท้ังหมด 84 โรง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และจาก
รายงานผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม 
โรงเรียนไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยมีข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนาคือ 1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็น ตามหลักสูตรแกนกลางปีพ.ศ. 2551 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 2) ผู้เรียนควรได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างเข้มข้น
และควร ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 3) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีและ 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น จากบริบทและสภาพปัญหาท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะผู้อ านวยการ
โรงเรียน จึงได้ประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิเช่น จากครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน วัด 
และองค์กร หน่วยงานราชการอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกรอบในการ 
ระดมความคิดเห็น ผลจากการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนพบว่า  
นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานส า คัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้     
ถ้านักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ท าให้ไม่สามารถอ่านตีความส่ือความได้ย่อมเป็นปัญหาและอุปสรรค
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่ าไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า
วิทยาคม จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียน ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถ เพื่อการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน มีครูทุกคนช่วยกันจัดกิจกรรมเป็นทีมใช้ภาวะผู้น าของหัวหน้าทีม
เป็นตัวขับเคล่ือนภายใต้การก ากับ/นิเทศ ของผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1. เพื่อพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า

วิทยาคม  
2. เพื่อประเมินกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า

วิทยาคม 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการพัฒนาการอ่านและการเขียน

ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ด้วยกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง  4 Group 
Development (4D) เป็นการวิ จัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย และรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

การวิจัยในขั้นตอนการทดลองมีแบบการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้วิจัยประชุมคณะครู บุคลากรโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการวิจัย การน าผลมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่  
นาข่าวิทยาคม  

2) ผู้วิจัยประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะครู เพื่อศึกษาข้อมูล สภาพปัญหาของ นักเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าของคณะครู กระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ LNW’s Style เป็นการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (อ่านว่า ลอ – นอ – วอ – สะ - ไต) มีท่ีมาจากช่ือในภาษาอังกฤษของโรงเรียน คือ 
LOAYAINAKHAWITTAYAKHOM SCHOOL มีตัวย่อเป็นอักษร ภาษาอังกฤษ L.N.W. และใช้ค าว่า Style 
เนื่องจากมีแนวคิดร่วมกันว่า ค าว่า Style หมายถึง รูปแบบ วิธีการ แนวทางท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ด้วยรูปแบบเฉพาะตัว เน้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนภายใต้แนวคิดการใช้หลักธรรมชาติ      
อันสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ทุกกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง LNW’s style เป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยให้สามารถก าหนดกรอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็นกระบวนการท างาน
ท้ังหมดต้ังแต่ต้น จนส้ินสุดกระบวนการ ดังแผนภูมิท่ี 1 

 
แผนภูมิท่ี 1 วงจรการขับเคล่ือนแนวคิด  LNW’s Style 

 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน โดยค านึงถึงสภาพปัญหา บริบท 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน  

4) ผู้วิจัย คณะครูร่วมกันออกแบบก าหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน 
โดยด าเนินการออกแบบก าหนดการจัดกิจกรรม เป็น 2 ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2561  
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5) วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ โดยเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน  
ให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดกิจกรรม  

6) ผู้วิจัยและคณะครูผู้จัดกิจกรรมร่วมกันน าเสนอก าหนดการจัดกิจกรรม เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ร่วมกัน และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้สมบูรณ์  

7) แบ่งกลุ่มครูผู้จัดกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เน้นกระบวนการ มีส่วนร่วม และเปิด
โอกาสให้ครูทุกกลุ่มมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสามารถน าไปพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

8) คณะครูด าเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้วยแบบทดสอบการอ่านและเขียนเพื่อคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน  

9) วิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนค าภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 84 คน เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถจากผลการทดสอบการอ่าน
และเขียนค าภาษาไทย โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่ม 1 กลุ่มใกล้ชิด คือ กลุ่มนักเรียนท่ีต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากมีทักษะใน
การอ่าน เขียนอ่อน ต้องพัฒนาในเรื่อง การผสมสระ ผันวรรณยุกต์ อ่านสะกดค าตามมาตรา ตัวสะกด  

 กลุ่ม 2 กลุ่มห่วงใย คือ กลุ่มท่ีมีพัฒนาการด้านทักษะการอ่านการเขียนดีขึ้น สามารถอ่านค าท่ี
ยากขึ้นได้ อ่านค าต้ังแต่สองพยางค์ขึ้นไปได้ อ่านออกเสียงค าควบกล้าได้ถูกต้อง และบอกความหมายของ
ค าง่ายๆ เรียนรู้มาตราตัวสะกดแบบตรงตัว ต้ังแต่สองพยางค์ขึ้นไปได้  

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพัฒนา คือ กลุ่มท่ีสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
สามารถอ่านและเขียนความเรียง ส่ือความหมาย และตีความของประโยคท่ีอ่านได้  

 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มส่งเสริม คือ กลุ่มท่ีสามารถส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน ได้ตาม
ศักยภาพของนักเรียน นักเรียนกลุ่มนี้สามารถส่ือความหมายของภาษาได้อย่างถูกต้อง เขียนและจับใจความ
ของประโยคท่ีได้อ่าน ส่ือภาษาและตีความหมายของประโยค และบทกวีส่ือความหมายได้อย่างถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย วิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล น าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง  

10) จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องและเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ตามแผนการ
จัดกิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่มได้ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนค า กลุ่มค า ประโยค 
เรื่องราว โดยทีมครูผู้สอน มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน
และเขียนตามศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านการอ่านและเขียนของผู้เรียน น าไปสู่การพัฒนาทักษะ
การอ่านเขียน ตามระดับความสามารถของนักเรียน โดยมีการวัดและประเมินผลการเปล่ียนแปลงด้านการ
อ่านและเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในระหว่างการร่วมกิจกรรม และหลังส้ินสุดการเข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมท้ังบันทึกผลโดยละเอียด  
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11) ทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลการเปล่ียนแปลงด้านการอ่าน และเขียนของ
นักเรียน หลังการเข้าร่วมกิจกรรม  

12) นิเทศครูผู้สอน เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง  4 Group 
Development (4D) ของครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน ามาพัฒนากิจกรรมในภาคเรียน ถัดไป  

 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบคัดกรองการอ่านและเขียนค าภาษาไทย มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้  

1) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย  
2) วิเคราะห์จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม และสร้างแบบทดสอบคัดกรองการอ่านและเขียน

ค าภาษาไทย โดยน าแนวคิดการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนท่ีมีปัญหา การอ่านและการเขียน 
จากหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว (ศิวกานท์ ปทุมสูติ. 2554) มาใช้ในการทดสอบทักษะ
การอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  
 2. ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D)  
  1) ผู้วิจัยและคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ประชุมร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบการ
นิเทศติดตามท่ีมีความเหมาะสม  
  2) ผู้วิจัยออกแบบแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure) ให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
ประเมิน มีลักษณะเป็นข้อค าถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดการให้คะแนนใช้วิธีก าหนด
น้ าหนักคะแนนตัวเลือก ก าหนดขอบเขตค่าเฉล่ียแต่ละข้อตามแนว ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 63-71)  
  3) น าแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง   
4 Group Development (4D) ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง ( IOC) ของเนื้อหาใน    
การประเมินตามตัวช้ีวัด กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ก าหนดค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป (บุญชม      
ศรีสะอาด. 2545 : 71)  
  4) น าแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง   
4 Group Development (4D) มาปรับปรุงและแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
  5) น าแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง   
4 Group Development (4D) ด าเนินการนิเทศครูผู้สอน เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ของครู 
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ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยในขั้นตอนการทดลองกระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25              ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) เป็นการ
วิจัยท่ีมีรูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว ท าการทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ซึ่งวางแผนการด าเนินการเก็บข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ขั้นเตรียมการ  
 1.1 ผู้วิจัย และคณะครูบุคลากรโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ร่วมประชุมหารือ เพื่อ

ทบทวนพิจารณาสภาพปัญหาคุณภาพผู้เรียน พบว่านักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม มีปัญหาด้าน
การอ่านและเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นและส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากทักษะ
การอ่านและเขียนเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า
วิทยาคม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง  4 Group Development (4D)        
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน มีขั้นตอนการด าเนินงานไม่เป็นระบบ คณะครูผู้จัด
กิจกรรมขาดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นระบบ ชัดเจน โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 1.2 จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2561 ใช้
เวลาในการทดลองท้ังส้ิน 40 สัปดาห ์ 

 1.3 จัดสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  
  1) แบบทดสอบคัดกรองการอ่านและการเขียนค าภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1-6  
  2) แบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 

4 Group Development (4D)  
2. ขั้นทดลอง  
 2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) 

โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามศักยภาพทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1–6 โดยใช้แบบประเมินคัดกรองการอ่าน และแบ่งครูรับผิดชอบประจ ากลุ่มดูแล เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการคิดวิเคราะห์ จัดตารางการสอน  เพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง สัปดาห์ละ 3 คาบ  

 2.2 ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ได้มีการบันทึกพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน ในแต่ละ
กลุ่ม และมีการร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม และออกแบบ แบบฝึกทักษะให้เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างทีมครูผู้สอนในแต่ละกลุ่ม และการประชุมกลุ่มประจ า เดือน 
เพื่อรายงานผลการเปล่ียนแปลงด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และรับการนิเทศ น าไปสู่การ
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พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม และพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียน โดยมีการบันทึกการประชุมเพื่อน า
ผลท่ีได้มาสรุปเป็นภาพรวม เมื่อส้ินสุดการร่วมกิจกรรม  ตามก าหนดการสอน มีการทดสอบพัฒนาการ   
การอ่านและเขียน โดยบันทึกผลการพัฒนาการอ่าน และเขียนของผู้เรียนเพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะทางการอ่านและเขียนท่ีสูงขึ้น ด าเนินการทดสอบทักษะการอ่าน เขียน ระหว่างเรียน และจัดการ
ทดสอบระหว่างภาค ในสัปดาห์ท่ี 10 และสอบวัดผลปลายภาค สัปดาห์ท่ี 19 เพื่อน าผลการทดสอบของ
นักเรียนรายบุคคล มาพิจารณาเล่ือนกลุ่ม และเสริมสร้างก าลังใจให้แก่นักเรียน สะท้อนผลการจัดกิจกรรม
ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2561 เพื่อน าผล มาพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรม ให้มีความเหมาะสม ในภาคเรียน   
ท่ี 2/2561  

 2.3 น าผลการพัฒนาท่ีได้จากการทดสอบการอ่านและเขียน ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป  
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์ผลการประเมินทักษะด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนเปรียบเทียบภาคเรียน  ท่ี 1 
และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group 
Development (4D) เป็นรายบุคคล โดยสรุปผลเป็นกลุ่ม ตามระดับความสามารถด้าน การอ่านและเขียน
ของนักเรียน สรุปผลได้ว่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 โรงเรียน       
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  
  1.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านจากทุกกลุ่ม โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group 
Development (4D) พบว่า นักเรียนกลุ่ม 1 (กลุ่มใกล้ชิด) มีพัฒนาการด้านการอ่านเพิ่มข้ึน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 นักเรียนกลุ่ม 2 (กลุ่มห่วงใย) มีพัฒนาการด้านการอ่านเพิ่มขึ้น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 
นักเรียนกลุ่ม 3 (กลุ่มพัฒนา) มีพัฒนาการด้านการอ่านเพิ่มขึ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 นักเรียนกลุ่ม 4 
(กลุ่มส่งเสริม) มีพัฒนาการด้านการอ่าน เพิ่มขึ้น 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียน
กลุ่ม 2 (กลุ่มห่วงใย) มีพัฒนาการ ด้านการอ่านเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 65.0 และมีผลการพัฒนาท้ัง 4 
กลุ่ม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.49 
  1.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนจากทุกกลุ่ม โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาใน
ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คล่องเขียนคล่อง 4 Group 
Development (4D) พบว่า นักเรียนกลุ่ม 1 (กลุ่มใกล้ชิด) มีพัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มขึ้น 13 คน      
คิดเป็นร้อยละ 65.0 นักเรียนกลุ่ม 2 (กลุ่มห่วงใย) มีพัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มข้ึน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 นักเรียนกลุ่ม 3 (กลุ่มพัฒนา) มีพัฒนาการด้านการเขียน  เพิ่มขึ้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 
นักเรียนกลุ่ม 4 (กลุ่มส่งเสริม) มีพัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มข้ึน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยภาพรวม
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พบว่า นักเรียนกลุ่ม 1 (กลุ่มใกล้ชิด) มีพัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 65.0 และมี   
ผลการพัฒนาท้ัง 4 กลุ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.97 
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินด้วยการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียน   
ท่ี 2 แยกเป็นรายด้านและข้อ จากการประเมินครูผู้สอน จ านวน 12 คน พบว่าผลการนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าภาคเรียน  
ท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.55, S.D. = 0.55) เมื่อแยกเป็นรายด้านและรายข้อในค่าเฉล่ีย
ของผลการประเมิน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   
ดีมาก (X̅ = 4.60, S.D. = 0.55) ซึ่งมีประเด็นส าคัญของการประเมิน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย (1–3) 
ได้แก่ ครูใช้นวัตกรรม ส่ือการสอน ได้อย่างเหมาะสม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅=4.69, S.D.=0.47) 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (X̅ = 4.64, S.D.= 0.45) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (X̅ = 4.62, S.D.= 0.50) ตามล าดับ รองลงมาคือ            
ขั้นสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.55, S.D.=0.47) ซึ่งมีประเด็นส าคัญของ    
การประเมิน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน 
สามารถน าไปปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในอนาคตได้ (X̅ = 4.56, S.D. = 0.47) การสรุปผล
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้มีความชัดเจน เห็นถึงการพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนในกลุ่มท่ี
รับผิดชอบ (X̅ = 4.54, S.D. = 0.44) ตามล าดับ  
 

สรุปผลกำรวิจัย  
 1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน หลังจากได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) ในภาคเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า 
นักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 จ านวน 84 คน มีจ านวนนักเรียนท่ี
มีการพัฒนาด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย ดีขึ้น โดยมีทักษะการอ่านสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.49 และมี
ทักษะการเขียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.97 ในภาพรวมพบว่า ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้สามารถส่ือสารได้ท้ังกระบวนการฟัง ดู พูด อ่านและเขียน 
สังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และผลการทดสอบการอ่านและเขียนของนักเรียน 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล สามารถตอบค าถาม และแก้ปัญหาจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
ได้ดี 
 2. ผลจากการประเมินด้วยการนิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียน
คล่อง 4 Group Development (4D) พบว่าการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม โดยทีมครูผู้จัดกิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มท่ีรับผิดชอบ ออกแบบกิจกรรมได้ครอบคลุมเนื้อหาในการพัฒนาด้านการอ่านและเขียน มีระดับ
ความยากง่ายเหมาะสมเครื่องมือท่ีใช้ในแผนการจัดกิจกรรม มีความชัดเจน  เหมาะสมต่อการพัฒนาด้าน
การอ่านและเขียนของกลุ่มท่ีรับผิดชอบ สามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูใช้นวัตกรรม ส่ือการสอน ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรม การสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน  เห็นถึง
การพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนของนักเรียน ในกลุ่มท่ีรับผิดชอบและการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีความชัดเจน สามารถน าไปปรับปรุงการ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในอนาคตได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนของนักเรียน โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม โดยใช้กิจกรรมพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง     
4 Group Development (4D)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  
จากการระดมแนวคิดผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และอื่น ๆ ในการออกแบบการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  โดยใช้กิจกรรมพัฒนา 
การอ่านคล่องเขียนคล่อง 4 Group Development (4D) พัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ         
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมและมีการประเมินผลโดยกลุ่มครูผู้สอน
เพียงด้านเดียว ควรมีการสะท้อนผลด้านพฤติกรรมของนักเรียน  จากหน่วยงานองค์กรอื่น ท่ีนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ จะท าให้ทราบว่าการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม และกระบวนการคิดของผู้เรียนมีการ
เปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด ในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรมีการรับฟังข้อคิดเห็น ผลสะท้อนจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนของผู้เรียนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

2. การน าผลการวิจัยไปใช้  
 ส่ิงท่ีผู้วิจัยมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากด าเนินการวิจัย คือ นักเรียนได้รับการพัฒนา     

ทั กษะด้านการอ่าน และเขียนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากพลังการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความมั่นใจในการส่ือสาร สามารถใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารได้อย่างมั่นใจและ
เหมาะสมมากขึ้น 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพือ่สร้างชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (CEP Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววนิดา  สิมพล 
  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (CEP Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการสอน
ภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และศึกษาแนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 3) 
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ และ 4) ประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค ดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ( Research and 
Development : R&D) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด าเนินการวิจัย 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยประกอบด้วย แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ คู่มือ และแผนการนิเทศ แบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน 
แบบตรวจสอบการออกแบบการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตชั้นเรียน แบบบันทึกการนิเทศภายในเชิงระบบ  
แบบทดสอบออนไลน์ แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน แบบวัดเจตคติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์สถิติทดสอบ One Sample t-test และ Dependent Sample t-test ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ปัญหาที่ท าให้การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จ คือ 1) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 3) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 4) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 5) ครูไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว 7) เขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 8) ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงาน
อ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาเหตุ
จากครูที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า ครูขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของตนเอง ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ  ภาระงานอ่ืน
ของครูมากเกินไป ปัญหาครูไม่ครบชั้น ต้องเน้นวิชาหลักมากกว่าภาษาอังกฤษ (โรงเรียนขนาดเล็ก) ครูสอนไม่ตรง
เอก (ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ) การส่งต่อนักเรียนไประดับชั้นอ่ืนท าให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่อเนื่อง 
(การเปลี่ยนครู) 
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 ปัญหาการนิเทศ พบว่า 1) โรงเรียนในสังกัดไม่ได้รับการนิเทศภายนอกจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนศึกษานิเทศก์มีน้อย ไม่สามารถด าเนินการนิเทศอย่างทั่วถึง และไม่มีทิศทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 2) การนิเทศภายในโรงเรียนอ่อนแอ ครูไม่ได้รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร จึงไม่
สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) การนิเทศที่ผ่านมาเน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินท าให้
โรงเรียนเกิดความเครียดและกังวล รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการประเมิน การตรวจ
เยี่ยมเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไป โดยที่ปัญหาแท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข เขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นปัญหา จุดที่ควร
พัฒนาของโรงเรียน และ 4) โรงเรียนขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบการนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ จึงไม่ให้
ความส าคัญกับการนิเทศเท่าที่ควร 

แนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ควรมีการ 1) 
พัฒนาครูควบคู่กับการนิเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งควร
พัฒนาครูและก าหนดให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทหลักในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3) สร้างแรงจูงใจให้ครูรักการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ และ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง ที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน การให้ค าแนะน า และประสานหน่วยงานอ่ืนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
และ 6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน เชื่อมความสัมพันธ์ให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ พบว่า เป็นรูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) มีองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ หลักการ เนื้อหา กระบวนการ วิธีการนิเทศ และ ระบบสนับสนุน ดังนี้  

2.1 หลักการที่ใช้ในการนิเทศ คือ หลักการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ร่วมกับการเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) เพื่อน าไปสู่การมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn) ในระดับอ าเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ 
(Online) และแบบเผชิญหน้า (Face to Face)  

2.2 เนื้อหาในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 3 วิธี ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT
) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning) 2) การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และ 3) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

2.3 กระบวนการนิเทศใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเร่ิมต้นที่ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนกลับ (Reflecting))  

2.4 วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่ การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(Team Acting Supervision) การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจ าอ าเภอ (PEER Supervision) และการนิเทศภายในเชิงระบบ (Systematic 
Internal Supervision) ของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง  
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2.5 ระบบสนับสนุนการนิเทศ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ เอกสาร (Document) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครู
ออนไลน์ (Online Training Curriculum) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) และโซเชียลมีเดีย (Social 
Media)  

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศฯ คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ
ฯ และแผนการนิเทศ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ด้วยค่าสถิติ ICC พบว่า มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ 89.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี
คะแนนการทดสอบความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการ
สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 89.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศฯ พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก  

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศฯ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) พบว่า 
รูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยมีความ
สอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ   การนิเทศแบบชี้แนะ การเสริมพลังอ านาจ   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 

บทน า 
เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง

เทคโนโลยี (Technology Based Paradigm) ที่ ใช้ เทคโนโลยีในการเตรียมพร้อมให้เกิดทักษะการเรียนรู้  
(Learning Skills) ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ในแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน ให้มีความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง (จิรารัตน์ ประยูรวงษ์, 2562) ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เข้ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการด าเนินชีวิตในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วได้
อย่างเท่าทันและเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการในยุคดิจิทัล (นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์, 2563) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอยู่ในฐานะการเป็นภาษาส าคัญของ
โลก และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีมาตรฐาน โดยเลือกใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่พิจารณา
ว่าเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ บริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ด้วยรูปแบบการด าเนินการที่แตกต่าง 
หลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ ด้านการผลิต 
พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางหลักด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวจิยัที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา และยกระดับ
วิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูจะเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใน
การเรียนรู้และต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(ศศิรดา แพงไทย, 2559) การใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนั้นท าให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วสะดวกและ
ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งเป็นการสอนแบบชั้น เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่
ผู้เรียนต้องใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศจาก ผู้สอนโดยเน้นการบรรยายและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่ รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งการสอนแบบนี้ท าให้การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนเป็นไปได้น้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก จากที่ให้ผู้เรียนจดบันทึกหรือฟังตามผู้สอนอย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น ทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) (วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุชาดา พรหมโคตร, 2560) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology: ICT) สื่อดิจิทัล 
(Digital Media) และซอฟต์แวร์ (Software) มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษา เป็นเครื่องมือใน
การฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ส าคัญของครูในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะได้ต้นแบบของ
การฝึกฝนทางภาษาให้กับผู้เรียนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของผู้เรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ การ
เลียนแบบทางภาษาจากเจ้าของภาษาการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษา (ชัยวัฒน์ แก้ว
พันงาม, 2559) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษานับว่าเป็นสิ่ งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เพราะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
และการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคของประเทศไทย 4.0 การที่จะสร้างให้นักเรียน
ประถมศึกษามีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดที่ครูจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเอง (อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2561) แต่อย่างไรก็ตามความสามารถ
ในการสอนภาษาของครูยังมีข้อจ ากัด กล่าวคือ ครูภาษาอังกฤษในไทยประสบปัญหาขาดแคลน 2Q คือ คุณภาพ 
(Quality) และปริมาณ (Quantity ด้านคุณภาพ ครูไทยยุค 2018 ควรจะเป็น Smart English Teacher (คริส โต
เฟอร์ไรท์, 2561 อ้างใน อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด, 2561) ซึ่งเห็นได้จากผลการวิจัยของ นวพร ชลารักษ์ (2559) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ครูไม่มีวุฒิ
การศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ 2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรวิชา 3) ครูใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่อง 
4) ครูขาดความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 5) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาก
เกินไป 6) ครูจัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรมากเกินไป 7) ครูมีเทคนิค วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย 8) ครูมีโอกาสได้ดู
งานหรืออบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาน้อยมาก 9) ครูไม่เคยฝึกใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 10) ครูจัดสื่อไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 11) จ านวนแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เพียงพอ
ส าหรับนักเรียน 12) สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 13) ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษใช้การได้ไม่ดีและ
อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษไม่สมบูรณ์และ 14) งบประมาณด้านภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 คือ 
ครูประสบปัญหา 1) ขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 2) ขาด
ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง 3) ภาระงานอ่ืนของครูมากเกินไป 4) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือให้ครูฝึก
ใช้ภาษาอังกฤษ 4) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 5) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 6) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 7) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 8) ครูไม่สามารถใช้เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  9) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อ
เพียงอย่างเดียว 10) เขตพื้นที่การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 11) 
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ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงานอ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 12) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2, 2561) 

จากปัญหาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพครูเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะครูคือก าลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งวิธีการที่สามารถช่วยเหลือครู
ได้ในปัจจุบัน คือ การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Supervision) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาครูให้มีความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) 
ระหว่างผู้นิเทศและครู มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู ( Individual Performance) การพัฒนา
ศักยภาพ (Potential) ของครู เพื่อให้ครูมีพัฒนาการของความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และ
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพื่อให้ครูตระหนักว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร 
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้นิเทศจะให้ข้อมูล 
ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ (เอกฐสิทธิ์ กอบก า, 2560; อนันต์ กันนาง, 2563; สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์, 2562)  

สอดคล้องกับการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้สามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้บุคคลเปลี่ยนโลกทัศน์เก่ียวกับการมองตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์ คือ 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ และสามารถเปลี่ยนแปลงการท างานของตนให้ดีขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมได้ เป็นกระบวนการทางสังคม ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล ใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึก
ว่าตนเองมีอ านาจสามารถควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ ซึ่งการเสริมพลังการท างาน เป็นกระบวนการ
เพิ่มพลังอ านาจให้บุคคลที่รู้สึกว่าเป็นผู้มีอ านาจในตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า 
สามารถตัดสินใจในการท างานให้ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง  การเสริมพลังการท างาน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การโดยส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในการท างานและปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ท าให้บุคลากร
รู้สึกยึดมั่นในองค์การ โดยไม่มีการบังคับหรือเรียกร้องให้กระท า บุคลากรทุกคนบรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน 
(Gibson, 1991; Clifford, 1992; Chandler, 1992; Tebbitt, 1993) นอกจากนี้อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครู คือ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็นเครื่องมือส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็น
ชุมชน (Community) ท าหน้าที่เป็น Change Agent ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู้ 
เป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน (วิจารณ์ พานิช, 2559)  ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective 
Dialogue) ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการน าเอาประเด็นปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู
ขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น 
บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มี
ผลดียิ่งขึ้น (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2553) 

การช่วยเหลือครูดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีการพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ซึ่งการเรียนการสอนยุคใหม่ใช้การกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับการสอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในลักษณะที่เรียกการเรียนเชิงรุก (Active Learning) (วิชัย พัว
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รุ่งโรจน์ ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุชาดา พรหมโคตร, 2560) ดังนั้นความสามารถหนึ่งที่ครูภาษาอังกฤษต้องมี 
คือ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพราะการจัดการเรียนรูปแบบนี้เป็นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือท าซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  การ
เขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive 
Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การ
เรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ า ในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท า
ให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า  (บุหงา วัฒนะ, 2546;แพทยศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559; ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2563) โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning นั้น
ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  Cooperative/Collaborative Learning, Discovery 
Learning, Experiential Learning, Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning, Project- Based 
Learning  ซึ่ง Active Learning จะให้ความส าคัญต่อลักษณะของกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ (Process of 
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิงความคิด และเทคนิควิธีที่
จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนสื่อสารในสิ่งที่เรียน วิจารณ์โต้แย้งระหว่าง
เพื่อน และอาจารย์ผู้สอนได้ ผู้เรียนยังสามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินัยต่อกระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2556; Settle, 2011) 

นอกจากกระบวนการสอนที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยืนยันว่ามี
ประสิทธิภาพ คือ การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching - CLT) เป็นแนวคิด
ทางการสอนภาษาที่นักภาษาศาสตร์คิดขึ้นมาเพื่อแก้ข้อบกพร่องและความล้มเหลวของวิธีส อนแบบฟัง-พูด 
Audiolingualism (Savignon, 1982) ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทาง
ภาษา (Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว CLT ส่วนมากจะจัดในรูปกิจกรรมกลุ่มเล็ก 
เน้นการเรียนแบบร่วมมือ (Co-Operative Learning) มากกว่าการแข่งขัน (Larsen-Freeman, 1986) โดยครูมี
บทบาทที่ส าคัญ 3 บทบาท คือ ผู้ด าเนินการ (Organizer, Facilitator) เตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้แนะน า
หรือแนะแนว (Guide) ขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้วิจัยและผู้เรียน (Researcher, Learner) เรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจากบทบาทของครูอย่างหนึ่งในการสอนภาษาแบบสื่อสาร คือ การ
เป็นผู้วิจัย ดังนั้นกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ครู คือ การวิจัย ในชั้นเรียน (Classroom Action 
Research) เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการด าเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ (รัตนะ บัวสนธ์, 2544) การวิจัยในชั้นเรียน เป็น
การวิจัยเพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
นั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ด าเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอน
สะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอ านาจให้ครูผู้สอน (Field ,1997) ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นตัวควบคุม
คุณภาพให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารประสบความส าเร็จ 
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จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching Supervision) และเสริมพลังอ านาจ 
(Empowerment) จะเป็นวิธีการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อัน
ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  เกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รวมถึงช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษต่อไป จึงด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปญัหาการนิเทศ และศึกษาแนวทางการพฒันาการ
นิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

2. เพื่อพัฒนารปูแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพีที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่
ส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  เก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการ
พัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (R1) 

ในการวิจัยขั้นนี้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 180 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended) และมีคุณภาพตามเกณฑ์ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
ส ารวจสภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการนิเทศด้วยการวิเคราะห์
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เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสรมิพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (D1) 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) 2 วงรอบ ช่วงปีการศึกษา 2561-2562 แหล่งข้อมูล มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศ  จ านวน 7 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 157 คน และครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 180 คน ปีการศึกษา 2561-2562 ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่เป็นตัวแทรกแซงของการวิจัย (Intervention or Treatment) 
ซึ่งหมายถึง รูปแบบการนิเทศฯ และส่วนที่ 2 คือ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วยแบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศฯ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการนิเทศที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน (After 
Action Review Form) เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) การพัฒนารูปแบบอาศัยแนวคิดศาสตร์
พระราชา คือ เข้าใจ (Understand) เข้าถึง (Achieve) และพัฒนา (Develop) (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2561) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ( Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class 
Correlation (ICC) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

3. ระยะที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (R2) 

การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการวัดผลการใช้รูปแบบการนิเทศ 4 ส่วน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2) 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3) ความสามารถใน
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) และ 4) ความพึงพอใจของครู และผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน จ านวน 157 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 173 คน ในปีการศึกษา 
2563 ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ของคร ูแบบบันทึกการนิเทศภายในเชิงระบบ เป็นแบบประเมินชนิดรูบริค (Rubric) แบบทดสอบ
ออนไลน์ 2 หลักสูตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งทุกฉบับมีคุณภาพตามเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์สถิติทดสอบ One Sample t-test และ Dependent Sample t-test  

4. ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจทิัล ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (D2) 

การประเมินรูปแบบการนิเทศฯ ด าเนินการ 2 ส่วน คือ การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
Holders) และการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง และ 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 157 
คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 173 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
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ของรูปแบบซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าสถิติ Intra Class 
Correlation (ICC)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ ปัญหาการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

1.1 สภาพปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ 
1) ปัญหาที่ท าให้การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จ  ประกอบด้วย 1) ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 2) สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 3) ครูใช้เทคนิคการสอนและสื่อไม่น่าสนใจ 4) ครูไม่สอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 5) ครูไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ครูยึดแบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว 7) เขตพื้นที่
การศึกษาไม่มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน 8) ปัญหาครูไม่ครบชั้น ภาระงาน
อ่ืน ครูสอนไม่ตรงเอก และ 9) ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2) สาเหตุที่ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า ครูขาดความมัน่ใจในการใช้
ภาษาอังกฤษของตนเอง ครูขาดเทคนิคการสอนที่ดี ไม่มีความช านาญและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาระงานอื่นของครูมากเกินไป ปัญหาครูไม่ครบชัน้ ต้องเน้นวิชาหลักมากกว่าภาษาอังกฤษ (โรงเรียนขนาดเล็ก) ครู
สอนไม่ตรงเอก (ไม่ไดจ้บเอกภาษาอังกฤษ) การส่งต่อนักเรียนไประดับชั้นอ่ืนท าให้การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษไม่
ต่อเนื่อง (การเปลี่ยนครู) 

1.2 ปัญหาการนิเทศ พบว่า การนิเทศมีปัญหาที่ต้องแก้ไข คือ 1) โรงเรียนในสังกัดไม่ได้รับการนิเทศภายนอก
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนศึกษานิเทศก์มีน้อย ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ
อย่างทั่วถึง และไม่มีทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 2) การนิเทศภายในโรงเรียน
อ่อนแอ ครูไม่ได้รับการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร จึงไม่สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3) การนิเทศที่ผ่านมาเน้นการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินท าให้โรงเรียนเกิดความเครียดและกังวล รวมถึงมีการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในการประเมิน การตรวจเยี่ยมเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไป โดยที่ปัญหาแท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข 
เขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นปัญหา จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน และ 4) โรงเรียนขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบ
การนิเทศและตัวศึกษานิเทศก์ จึงไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศเท่าที่ควร 

1.3 แนวทางการพัฒนาการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ควรมีการ 
1) พัฒนาครูควบคู่กับการนิเทศอย่างจริงจัง โดยการให้ความรู้ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาในห้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ควรพัฒนาครูและก าหนดให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทหลักในการให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 3) สร้างแรงจูงใจให้ครูรักการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ 
และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีกระบวนการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถช่วยครูในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่งเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน การให้ค าแนะน า และประสานหน่วยงานอ่ืนเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษพัฒนานักเรียนอย่าง
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สม่ าเสมอ และ 6) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน เชื่อมความสัมพันธ์ให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 2.1 รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2  

รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (CEP 
Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล เป็น
รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักการ 
2. เนื้อหา 
3. กระบวนการ 
4. วิธีการนิเทศ 
5. ระบบสนับสนุน 

1. หลักการ  
หลักการที่ใช้ในการนิเทศ คือ หลักการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ร่วมกับการเสริมพลังอ านาจ 

(Empowerment) เพื่อน าไปสู่การมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn) ในระดับอ าเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ 
(Online) และแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

2. เนื้อหา  
เนื้อหาในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้และมีทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
   2.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้แก่ 
        1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)   
        2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning)  
        3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  
   2.2 การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
   2.3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาครูแบบ Face to Face 

ตามหลัก On the job training การลงมือปฏิบัติจริง และการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ 
3. กระบวนการ  
กระบวนการนิเทศใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการท างานที่ เป็นการสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นวงจรแบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนกลับ (Reflecting) ซึ่งอาศัยผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
สะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานนิเทศให้ดีขึ้น ท าให้การด าเนินงานนิเทศ
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ชัดเจน ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด มีกระบวนการด าเนินงาน
นิเทศทั้งแบบลงพื้นที่ (On site) และออนไลน์ (Online)  

4. วิธีการ  
วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่  
   4.1 การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Team Acting Supervision)  
   4.2 การนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา (PEER Center) ประจ าอ าเภอ (PEER Supervision)  
   4.3 การนิเทศภายในเชิงระบบ (Systematic Internal Supervision) ของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา

หรือผู้เกี่ยวข้อง  
โดยในกระบวนการนิเทศนี้มีการอบรมเทคนิคการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 

จากนั้นมีการก าหนดห้วงเวลาในการปฏิบัติการนิเทศ การบันทึกผลการนิเทศในฐานข้อมูลการนิเทศออนไลน์ 
“ระบบการเชื่อมโยงการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(Supervision Linking System: SLS)” 

5. ระบบสนับสนุน  
ระบบสนับสนุนการนิเทศ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ เอกสาร (Document) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน์ 

(Online Training Curriculum) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้    
   5.1 เอกสาร (Document) ได้แก่ แผนการนิเทศ คู่มือการใช้รูปแบบ เครื่องมือนิเทศ และหลกัสูตรการ

พัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
1) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษของผู้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงระบบการนิเทศ (Training of English Literacy and English Instructional 
Supervision Linking System)  

   5.2 เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน์ (Online Training Curriculum) ได้แก่  
        1) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน ์“การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ 

(The Online Training Curriculum of Digital Media Creating for Teaching English)” 
        2) เว็บไซต์หลักสูตรพัฒนาครูออนไลน ์“หลักสูตรการพัฒนานักวิจยัสู่การศึกษาไทยยุคดิจทิัล 

(Researcher Development to Digital Age Education of Thailand)” 
   5.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Data Base) ได้แก่ เว็บไซต์ฐานข้อมูลการนิเทศออนไลน์ “ระบบการ

เชื่อมโยงการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Supervision Linking 
System: SLS)” 

   5.4 โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน นิเทศติดตาม 
สร้างเครือข่าย ได้แก่ 

        1) เพจเฟซบุ้ค English PLC Loei 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายโซเชียล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพป.เลย 2 

2) กลุ่มไลน์ศนูย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary Education 
English Resource Center: PEER Center) ประจ าอ าเภอ จ านวน 7 ศูนย์ 

3) แอพลิเคชั่น ZOOM ใช้ส าหรับการนิเทศและการประชุมออนไลน์ 
ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (CEP 
Supervisory Model) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

 

 

 
 

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ คู่มือ และแผนการนิเทศ 
1) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่า โดยภาพรวมความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.95, S.D.=0.19) มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean= 4.92, 
S.D.=0.22) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงระหว่าง
ผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) ด้านความเหมาะสม พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.76 ด้านความเป็นไปได้ มีค่าเท่ากับ 0.78 แสดงว่ารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 

2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(Mean= 4.66, S.D.=0.30) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์
ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.74 แสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 
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3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการนิเทศ พบว่า โดยภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (Mean= 4.93, S.D.=0.12) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการ
วิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ( Inter rater reliability) ด้วยค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่าแผนการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับสูง 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

3.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับ
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร้อย
ละ 89.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหลักสูตรพัฒนา
นักวิจัยแบบออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบคะแนน
การด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเทียบกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีคะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
ด าเนินการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเทียบกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่า 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยการด าเนินการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 89.31 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.4 ความพึงพอใจของครู และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก (Mean= 
4.18, S.D.=0.34) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการนิเทศระดับเขต ระดับศูนย์ PEER และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความสามารถของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษและมีความสุข
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของระบบการนิเทศตามล าดับ 

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริมพลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

4.1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean= 4.47, 
S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความ
ถูกต้อง รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นประโยชน์ ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter rater reliability) ด้วย
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ค่าสถิติ Intra Class Correlation (ICC) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 แสดงว่ารูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและเสริม
พลังอ านาจเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอ น
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน
อยู่ในระดับสูง 

4.2 ผลการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (Mean= 
4.08, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านความเป็นประโยชน์ 
รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็นไปได้ ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรด าเนินการตามรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีม โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์กับผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลการนิเทศระหว่างกันเป็นระยะเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้
การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาครูควรด าเนินการเพียงปีการศึกษาละ 1 หลักสูตรเพื่อไม่ให้ครูมีภาระงานในการ
พัฒนาตนเองที่หนักเกินไป ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกส าหรับครูรูปแบบใหม่นอกเหนือจากการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อให้ครูได้น าไปใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ทักษะ
ดิจิทัลของครูควรมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การพัฒนาครูทุกรูปแบบควร
อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ด้วยเสมอ เพื่อให้ครูได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ 
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กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุ 

ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ี

บทนำ 
ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษาของชาติและโลก ซึ่งทุก

ประเทศต่างก็เผชิญกับวิกฤตการณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตกระบวนทัศน์ใหม่ใน
การพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลังและนำไปสู่การแก้ปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในยุคสังคมผู้สูงอายุ คือ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวัยสูงอายุ จากการสังเคราะห์เอกสาร 
พบว่า แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุ คือ (1) แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) (2) แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ (Aging city) (3) แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่ง
การเรียนรู้ (Learning city) และ (4) แนวคิดแนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา (Educational gerontology) 
โดยทุกแนวคิดล้วนมีความเชื่อมโยงกันในด้านกระบวนการและเป้าหมายคือ การพัฒนาผู้สูงอายุในระดับ
ปัจเจกบุคคลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลังและระดับสังคมให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง 

ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสามารถจำแนกออกเป็น 3 กระบวนทัศน์ ได้แก่ 1) กระบวน
ทัศน์ปฎิฐานนิยม (Positivism Paradigm) 2) กระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretative Paradigm) และ 3) 
กระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradigm) แม้ว่าทั้ง 3 กระบวนทัศน์จะมีพัฒนาการทางความคิดและ
แนวคิดทฤษฎีโดยทั่วไปที่แตกต่างกัน แต่ก็มิได้แบ่งแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดชัดเจน กระบวนทัศน์การ
พัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุนั้นสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของวิธีวิทยาการวิจัยที่เริ่มต้นจากกระบวนทัศน์
ที่เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณไปสู่ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะเห็นว่า ความแตกต่างอันเป็นพ้ืนฐานสำคัญ
ของทั้ง 3 กระบวนทัศน์ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้นักวิจัยและนักวิชาการด้านหลักสูตรดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุตามกระบวนทัศน์ที่ตนเองยึดถือแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตรจึงควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ กระบวนทัศน์พื้นฐานที่ส่งผลให้การพัฒนา
หลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุมีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงบนฐานทฤษฎีมากกว่าการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนต่างๆ 
ของแนวคิดทฤษฎีเพราะจุดอ่อนเหล่านั้นมิใช่อุปสรรค หากแต่เป็นการเสริมพลังให้การพัฒนาหลักสูตรในสังคม
ผู้สูงอายุมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

อนึ่ง บทความนี้ผู้เขียนพยายามนำเสนอแนวคิดของกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุ
ด้วยการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาในทางปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุที่มีความสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  
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การศึกษาและการวิจัยในสังคมผู้สูงอายุ 
โครงสร้างประชากรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มจาก

ร้อยละ 12 ในปี พ.ศ.2551 เป็นร้อยละ 21.5 ในปี พ.ศ.2568 และด้วยการแพทย์ก้าวหน้า ส่งผลให้ผู้คนมีอายุ
เฉลี่ยยืนยาวขึ้น 8.8 ปี ประกอบกับ อัตราส่วนประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการเจริญพันธุ์ที่เคย
สูงถึง 6-7 คน เหลือเพียง 1.7 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน หลายประเทศที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่นเดียวกับไทย ซึ่งต่างพยายามกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2551) บทความนี้จะนำเสนอเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่า ตัวอย่างเช่นในเกาหลีใต้ กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการใช้
ไอซีทีของเกาหลี (KADO) จัดโครงการการศึกษาไอซีทีเพื ่อผู ้สูงอายุ ที ่มีอายุ 55 ปีขึ ้นไปโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน วิทยาลัย ศูนย์สวัสดิการสังคมและศูนย์สวัสดิการผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ เพื่อฝึกอบรมทักษะไอซีทแีก่
ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 20-30 ชั่วโมง เมื่อต้นปี ค.ศ.2008 กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ได้ประกาศเพ่ิมงบประมาณ
จำนวน 46.54 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) เพ่ือสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า จาก 
ค.ศ. 2007 และก่อนหน้านี ้ กระทรวงศึกษาธิการก่อตั ้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning 
Centers) และศูนย์การเรียนรู ้เพื ่อผู ้สูงอายุ (Grey-haired Learning Centers) ในมณฑลต่างๆ สำหรับ
สหรัฐอเมริกา ผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ ได้
อนุญาตให้ประชาชนที่เกษียณอายุเข้าเรียนในหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเลย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2551) แสดงให้เห็นว่า หลายประเทศให้ความสำคัญกับการเรียนรู้
สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้แล้วการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ เรื่องการศึกษาของ
ผู้สูงอายุในอดีตที่ผ่านมา เราทราบข้อมูลสถานภาพของการศึกษาของผู้สูงอายุจากการทำสำมะโนประชากร
และการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น จากการจำแนกข้อมูล
ผู้สูงอายุ เป็นรายกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่ได้รับมาในอดีตเมื่ออายุยังน้อย  แต่ในอนาคตเมื่อประเทศมี
ผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากขึ้น และผู้สูงอายุก็จะมีอายุยืนยาวขึ้น ระยะเวลาและโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ยาวนานขึ้น จำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องรู้ทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงสมควรที่จะต้องให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ ่งยังขาดผลงานวิจัยที ่จะตอบคำถามให้ได้ว่า จะใช้วิธีการให้
การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุอย่างไร ด้วยรูปแบบใด และเนื้อหาสาระของการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุควรจะ
เป็นเช่นไร (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553) การศึกษาในสังคมสูงวัยย่อมไม่จำกัดอยู่เฉพาะการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เท่านั้น แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนของคนในสังคม จึงควรที่จะรวมการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการศึกษา แก่คน ทุกเพศทุกวัยเข้าไว้ด้วย งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญสำหรับสังคมสูงวัยไทย
ในอนาคต คือ งานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาและส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการศึกษาอยู่บ้าง
เกี่ยวกับคุณค่าผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยเชื่อกันตลอดมาว่าสังคมไทยให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุสูง เช่น คนไทยมี
วัฒนธรรมประเพณีที่ให้เกียรติ ผู้อาวุโส คนไทยยึดถือคุณธรรม ยึดมั่นกตัญญูต่อบิดามารดา อย่างไร ก็ตาม 
เรื่องค่านิยมในสังคมเป็นเรื่องที่มีพลวัตสูงมาก โดยเฉพาะในยุคสมัยแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ คนรุ่นใหม่อาจมี
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ค่านิยมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเร็วมาก ค่านิยมแห่งความกตัญญูและให้คุณค่าสูงแก่ผู้อาวุโสที่เชื่อกันและฝังรากลึก
อย่างมั่นคงในสังคมไทย ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในชั่วเวลาไม่นานนัก หากเราไม่ติดตามศึกษาวิจัยและเก็บ
ข้อมูลในเรื่องนี้ไว้ สิ่งที่ควรระวังคือ ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุที่อาจเกิดขึ้นในคนบางกลุ่ม หรือในสังคมไทยใน
อนาคต จะเป็นพลังผลักให้ผู้สูงอายุต้องหลุดออกจากวงในไปอยู่ชายขอบ ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์กำลัง
หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย คุณค่าของผู้สูงอายุที่เคยมีอยู่ในสังคมไทยอาจสั่นคลอนไปได้ คนไทยรุ่นใหม่กำลังซึม
ซับเอาความคิดและวีถีการดำเนินชีวิต ในแนวทุนนิยมและบริโภคนิยม วิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็วอีกท้ังจำนวนผู้สูงอายุก็เพ่ิมขึ้นอย่างมาก คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนค่านิยมที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เคยเป็นเหมือนการแสดงความกตัญญูกตเวทีอาจถูกมองว่าเป็นภาระของ
ลูกหลาน ครอบครัว และสังคม ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ เช่นนี้หากเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีในสังคมผู้สูงอายุ
นัก ประกอบกับค่านิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีการศึกษา พบว่า ชาวเอเชีย
ตะวันออกได้มีการเปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุไปบ้างแล้ว เช่น ชาวเกาหลี ญี่ปุ่นและจีน ซึ่งได้ชื่อว่ามี
ค่านิยมยกย่องให้ความเคารพผู้สูงอายุอย่างสูง แต่ทัศนคติเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในประเทศเกาหลี
พบว่า คนรุ่นหนุ่มสาวบางส่วน เริ่มมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกด้วยการที่ไม่สนใจ
ต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ละเลย และทำร้ายผู้สูงอายุ รวมทั้งเลือกปฏิบัติด้วย (Sung & Kim, 2003 อ้างถึง 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) รวมทั้งการศึกษาของ เช็งและคณะ พบว่า คนหนุ่มสาวในฮ่องกงมีทัศนคติใน
การให้คุณค่าผู้สูงอายุลดลง (Cheung, Chan & Lee, 1999 อ้างถึงใน สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 
 
กระบวนการผลักผู้สูงอายุให้ไปอยู่ชายขอบ 

ประชากรสูงอายุส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ด้ อยสิทธิหรือไม่ได้รับความ
เสมอภาคในการใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเท่าที่ประชาชนคนหนึ่งจะพึงมีแรงที่ผลักให้ประชากรสูงอายุส่วน
หนึ่งต้องหลุดออกจากพ้ีนที่ส่วนกลางไปอยู่บริเวณชายขอบ อาจแบ่งได้ดังนี้ 

1) เพราะความยากจนจึงต้องเป็นคนชายขอบ ผู้ที่อยู่ในฐานะยากจนไม่ว่าจะวั ยใด ย่อมจัดอยู่ใน
ประเภทคนชายขอบได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะยากจนมากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ต้อง
นับเป็นคนชายขอบอย่างสมบูรณ์ทีเดียว ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงกำหนดไว้ชัดเจนว่า รัฐ
จะต้องให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างกันใน
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีครัวเรือนที่ยากจนอยู่อีกเป็นจำนวนไม่น้อย สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (2554) รายงานว่า ในปี 2556 มีครัวเรือนที่มีรายได้อยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนมากถึงร้อย
ละ 6.8 ครัวเรือนและผู้คนที่ยากจนเหล่านี้ย่อมอยู่ใกล้ชายขอบยิ่งเข้าไปอีกเมื่อพิจารณาถึงความยากจนในกลุ่ม
ประชากรสูง อายุ ประชากรสูงอายอยู่ในวัยที่ล่วงเลยช่วงวัยทำงานมาแล้ว สภาพร่างกายจะไม่เอื้อต่อการเป็น
ผู้ผลิตอีกต่อไป ถ้าตัวเองไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และไม่มีความช่ วยเหลือจากครอบครัวของตน 
ผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่านี้ก็จะกลายเป็น “คนชายขอบ” อย่างสมบูรณ์ 
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2) เพราะสังขารจึงต้องกลายเป็นคนชายขอบ มนุษย์มีอายุขัยประมาณ 100 ปี แต่ก็มีคนน้อยมาก 
คือไม่ถึงร้อยละ 1 ของคนที่เกิดมาพร้อมๆ กัน จะมีอายุยืนยาวไปถึงขนาดนั้น คนไทยในปัจจุบั นมีอายุคาด
เฉลี่ยประมาณ 73 ปี โดยที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย คือ ประมาณ 76 ปี ในขณะที่ผู้ชาย 70 ปี 
คนที่เกิดมาในปีเดียวกัน ด้วยอัตราตายตามรายอายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะเหลือรอดชีวิตจนได้เป็นผู้สูงอายุ คือ
มีอายุถึง 60 ปี ประมาณร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ได้ตายไปก่อนตั้งแต่ยังเป็นทารก เด็ก และเมื่อยังเป็นหนุ่ม
สาว ส่วนที่รอดชีวิตจนถึงอายุ 60 ปีนั้น จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ยประมาณ 22 ปี คนเราเมื่อยิ่งมีอายุสูงขึ้น
ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น แม้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อต่างๆ จะลดน้อยลงเพราะความก้าวหน้า
ทางด้านการสาธารณสุขและสุขาภิบาล แต่โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะที่เสื่อมสภาพของคนก็มีมากขึ้นในกลุ่ม คนที่มี
อายสูงขึ้นยิ่งอายุสูงโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจ โรคเก่ียวกับทางเดินโลหิต โรคเก่ียวกับกระดูกและไขสันหลัง โรค
เกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสุขภาพกายของผู้สูงอายุที่อาจเสื่อมถอยลงตามสังขาร
แล้วสุขภาพจิตของผู้สูงอายุก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นคนชายขอบได้  

3) เพราะผลมาจากการอยู่อาศัย แบบแผนการอยู่อาศัยในครัวเรือนของผู้สูงอายุเป็นเรื่องน่าเป็น
ห่วง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเล็กผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพัง หรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกจากนั้น ครัวเรือนที่ผู ้สูงอายุอยู่กับเด็กอายุน้อยๆ ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลกันเอง ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส
ด้วยกัน หรือผู้สูงอายุที่เป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่ซึ่งมีอายุมาก ก็น่าจะมีมากขึ้นในหมู่บ้านชนบท การอยู่อาศัยใน
ลักษณะนี้จะทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพิงใครได้ ผู้สูงอายุเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางและควรต้องได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษการคาดประมาณผู้สูงอายุที่อาจกลายเป็นประชากรชายขอบ เมื่อดูจากลักษณะการ อยู่
อาศัยครั้งนี้ เราใช้ข้อมูลอัตราส่วนผู้สูงอายุจำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยจากการสำรวจผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติและข้อมูลจากการฉายภาพประชากรของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) 
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ตามลำพังกับผู้สู งอายุด้วยกัน ก็ไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางเสีย
ทั้งหมด ในสังคมไทยผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังอาจยังได้รับการดูแลจากลูกหลานซึ่งอยู่ห่างออกไป ลูกหลานอาจ
แวะเวียนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือช่วยเกื้อหนุนผู้สูงอายุโดยส่งเงินมาให้ แต่สิ่งที่น่าคิดสำหรับภาพในอนาคต
ก็คือ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดหรือหม้าย และผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อยจะมีจำนวนมากขึ้นและ
ยิ่งหากค่านิยมของสังคมการให้คุณค่าผู้สูงอายุเสื่อมถอยลง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ไม่ว่าจะคนเดียวหรืออยู่กับ
ผู้สูงอายุด้วยกัน ก็จะมีโอกาสถูกผลักให้เป็นคนชายขอบได้โดยง่าย 

4) เพราะผลมาจากบริการสาธารณะต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย ปัจจุบันเราจะเห็นว่า ถนนทางเดินต่างๆ 
ทั้งในเมืองและชนบทไม่ได้ออกแบบมาให้เอื้อต่อการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเมืองทางเท้า ที่
ต่างระดับและมักมีสิ่งกีดขวาง เช่น ร้านค้า แผงลอยที่ตั้งอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบยากที่ผู้อายุจะเดินทางไปตาม
ถนนหนทางเหล่านี้ การข้ามถนนในเมืองที่การจราจรหนาแน่นเกือบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากๆ ผู้สูงอายุยากที่จะใช้บริการขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดิน ทั้งตัว
ยานพาหนะเองและทางเข้าออกยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุอาคารสถานที่ต่างๆ ใน
ประเทศไทยยังไม่เอื้อต่อผู้สูง อายุ เราจะเห็นสถานที่ราชการบางแห่งที่ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อการเข้าถึงของ
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ผู้สูงอายุเลย แม้แต่แบบสถานีอนามัยแบบใหม่ที่ทำไว้สูงมากจนยากที่ผู้สูงอายุจะเดินขึ้นบันไดสูงชันขึ้นไปถึงได้ 
จนในที่สุด บางแห่งต้องมีการประยุกต์ ดัดแปลงกั้นห้องชั้นล่างสำหรับบริการผู้สูงอายุ เราจะเห็นวัดวาอารามที่
สร้างเพื่อให้ดูโอ่อ่าอลังการ แต่ไม่ได้ออกแบบสร้างเผื่อไว้สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ
หลักของวัดนั่นเอง 

จะเห็นว่าแรงผลักเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน บางครั้งซ้ำซ้อนกันจนยิ่งกลายเป็นพลังมหาศาลที่
จะผลักซ้ำเติมให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งให้กลายเป็นคนชายขอบที่ต้องถอยร่นห่างออกไป จนอยู่หมิ่นขอบแห่งความ
เสมอภาคในสังคม ดังนั้นสถานการณ์ในอนาคตที่สังคมไทยกำลังเผชิญคือ  การมีจำนวนและสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว การวางแผนและนโยบายสาธารณะเพ่ือช่วยดึงประชากรสูงอายุไม่ให้
หลุดออกไปอยู่บริเวณชายขอบ หากแต่ให้คงอยู่ในพื้นท่ีแห่งความเสมอภาคในสังคมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง 

 
กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบัน 

ศาสตร์ด้านหลักสูตรได้มีการปรับประบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ความจริงที่หลากหลายและมี
พัฒนาการทางความคิดที่แตกต่างไปตามกาลสมัย ซึ่งต่อมา Grundy (1991) นักทฤษฎีแนวปฏิรูปได้เชื่อมโยง
ทฤษฎีความสนใจทางพุทธิปัญญาของ Habermas ทีอ่ธิบายเกี่ยวกับความสนใจพ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้กับบริบททางการศึกษา โดยนำมาใช้ในการจำแนกกระบวนทัศน์ในการมอง
หลักสูตรออกเป็น 3 กระบวนทัศน์ ดังต่อไปนี้ 

1) กระบวนทัศน์ปฎิฐานนิยม (Positivism Paradigm) กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมมุ่งเน้นเสาะ
แสวงหาความรู้แท้-ความจริงสูงสุดโดยอาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญใน
กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงแท้ที่ปราศจากความลำเอียงหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ กล่าวโดย
ละเอียดก็คือนักการศึกษาที่ยึดถือกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมมองว่า ธรรมชาติของความรู้ความจริงคือสิ่งที่
แน่นอนตายตัวและดำรงอยู่อย่างเป็นกลางตามธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาความจริงจึงไม่ต้องอาศัยการตีความ
และสามารถแยกส่วนศึกษาได้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทและมุมมองของผู้รับรู้ นอกจากนี้ยังเชื ่อว่า
ความรู้ที ่เชื่อถือได้คือความรู้ที ่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มุ ่งแสวงหาความรู้เพื่อคาดการณ์
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้มนุษย์สามารถสร้างกฏเกณฑ์หรือหาวิธีการที่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุมสิ ่งแวดล้อมได้นั ่นเอง (สุภางค์ จันทวานิช , 2545) หลักสูตรจึงอยู ่ในฐานะที ่เป ็นผลผลิต 
(Curriculum as product) หรือแผนการจัดการศึกษา/พิมพ์เขียวในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการ
แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างนักพัฒนาหลักสูตร ผู้สอนและผู้ประเมิน โดยมองว่า การวางแผนและการ
ออกแบบหลักสูตรเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ส่วนผู้สอนมีหน้าที่ในการนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามที่ผู ้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรกำหนดไว้ การแบ่งหน้าที่ในลักษณะนี้
สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการแบ่งแยกภาคทฤษฎีออกจากภาคปฏิบัติและสะท้อนระบบความสัมพันธ์
เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน    (อภิ
ภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555) โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งเริ่มต้น
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จากการกำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร ตามด้วยการกำหนดโครงสร้างเนื้อหา วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาไปจนถึง
วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งคาดว่าควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยัง
สามารถพิจารณาหลักสูตรได้แบบแยกส่วนเป็นขั้นตอนหลักๆ อันประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวางแผน/
ออกแบบหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตรตามลำดับ เนื่องจากมุมมองนี้คาดหวัง
ให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Ornstein & Hunkins, 2008 อ้างถึงใน อภิ
ภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555) การจัดการศึกษาตามมุมมองนี้จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้เกิดการ
ผลิตซ้ำ (Reproduction) ที่ขาดความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

2) กระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretative paradigm) มุมมองของนักวัฒนธรรมสังคมในชั้น
เรียนต่อการจัดการศึกษาที่กล่าวมามีฐานคิดจากกระบวนทัศน์เชิงตีความ ( Interpretative paradigm) ซึ่ง
มุ่งเน้นสรรค์สร้างความรู้ที่สัมพัทธ์ (Relativism) กับค่านิยมและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมหนึ่งๆ ทั้งนี้
เพราะความรู้ความจริงแท้ที่กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมแสวงหาไม่มีอยู่จริงหรือเป็นสากลแน่นอนตายตัว แต่
ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์เชิงตีความจึงมี
ลักษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในบริบทของการศึกษา หลักสูตร
ที่ดีตามทัศนะของนักวัฒนธรรมสังคมในชั้นเรียนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
กล่าวโดยละเอียดก็คือ กระบวนทัศน์เชิงปฏิบัติให้มุมมองว่าหลักสูตรคือกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ ไม่ได้อยู่ในรูปของเอกสารหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นรูปธรรมหากแต่เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับครูและกับข้อความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและในโรงเรียน เป็นสิ่งที่บุคคลผู้เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนกระทำขึ้นร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรที่อิงกระบวนทัศน์เชิงปฏิบัติจึงประกอบด้วย ครูที่
จะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย รวมถึงครูต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและตระหนักว่าสังคมคาดหวังอะไรจากตัว
ครู และมีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เป็นกรอบในการทำงาน โดยการอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดและท้าทายให้นำไปทดลองใช้ในภาคปฏิบัติ โดยนัยนี้ถือ
ว่าหลักสูตรคือวิธีปฏิบัติ (Curriculum as practice) ในการสร้างความหมายหรือตีความประสบการณ์ร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูและผู้เรียน  (อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, 2555) การพัฒนาหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้ครูมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความหมายมากกว่าการสอนที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอนต้องมีการ
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนประเมินว่าผู้เรียนใช้วิธีอะไรในการเรียนรู้ แบบการเรียนรู้ 
(Learning styles) แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร เป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนคืออะไร (สำลี 
ทองธิว, 2551) กล่าวคือ การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์เชิงปฏิบัติชี ้ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่เกิดขึ้นในบริบทจริงมากกว่าการเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามที่ควรจะเป็น โดยการ
ปรึกษาหารือร่วมกันเป็นวิธีการสืบสอบเพื่อแสวงหาข้อตัดสินใจดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ โดย
ปัญหาประเภทนี้เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์เฉพาะ มีลักษณะคลุมเครือไม่แน่นอน 
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3) กระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative Paradigm) ในช่วงสามทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่
ยี่สิบได้เกิดกระแสแนวคิดและอารมณ์ที่ต้านแนวทางหลักของการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยกระบวนทัศน์
ปฎิฐานนิยม กระแสใหม่นี้ได้รับการขนานนามว่า “Postmodernism” หรือ “หลังสมัยใหม่นิยม”(กีรติ บุญ
เจือ, 2545) ซึ่งในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจใช้คำว่ากระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยมก็ได้เช่นเดียวกัน (ชาย 
โพธิสิตา, 2552) การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ทางเลือกนั ้น มิได้แบ่งแยกขั้ นตอนการออกแบบ
หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาไปปฏิบัติออกจากกัน แต่มองกระบวนการนี้อย่างเป็นองค์รวมว่าการ
วางแผน การดำเนินการและการประเมินผลเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน
และมีการบูรณาการระหว่างกันโดยมีแก่นสำคัญคือ การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่กับการปฏิบัติและหากจะ
เปรียบเทียบการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ทางเลือกกับการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์เชิงปฏิ
ฐานนิยมและกระบวนทัศน์เชิงตีความ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวน
ทัศน์ทางเลือกจะแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์ตรงที่กระบวนทัศน์นี้
ปฏิเสธไม่เห็นด้วยกับกระบวนทัศน์เชิงวิทยาศาสตร์ที่นิยมกำหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามที่ควรจะเป็น
ในแบบอุดมคติ แต่การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ทางเลือกมีลักษณะส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกับการพัฒนา
หลักสูตรตามกระบวนทัศน์เชิงปฏิบัติตรงที ่เน้นการทำความเข้าใจหลักสูตรมากกว่าการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ สำหรับการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ทางเลือกนั้น นักการศึกษาเชิงวิพากษ์
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ประเด็นปัญหาเป็นฐาน ส่วนนักการ
ศึกษาแนวหลังสมัยใหม่นิยมสนับสนุนให้ทำการรื้อสร้างวาทกรรมหลักสูตรที่ได้รับอิทธิพลจากวาทกรรมกระแส
หลัก (Dominant discourse) ของตะวันตกที่สนับสนุนปรัชญาความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ความจริงในแนวปฏิ
ฐานนิยมรวมถึงเชื่อในมายาคติที่ว่ามีรูปแบบหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกบริบท ซึ่งการพัฒนาหลักสตูร
ตามกระบวนทัศน์ทางเลือกให้มุมมองว่าการพัฒนาหลักสูตรไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัวได้ (อภิ
ภา ปรัชญพฤทธิ์, 2554) เนื่องจากหลักสูตรเปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร เช่นครู ผู ้เรียน รวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่าง หลากหลายและเป็นพลวัต ความรู้จึงไม่มีสถานภาพเป็นสากลที่เป็นอิสระจาก
ความคิดและการรับรู้ของมนุษย์ 

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 กระบวนทัศน์เป็นการสรุปที่แบ่งแยกแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรได้เป็น 3 กระบวนทัศน์ที่แตกต่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่าเป้าหมาย
ของหลักสูตร กระบวนทัศน์การวิจัย และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทั้ง 3 กลุ่มนั้นมีการทับซ้อนกันอยู่ไม่
น้อย โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์เชิงตีความและการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์
ทางเลือกต่างก็มีเป้าหมาย กระบวนทัศน์การวิจัยและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน 
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การพัฒนาหลักสูตรสำหรับสังคมผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนนโยบายในระดับนานาชาติและระดับชาติ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในเชิงรุกทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค อาทิ ปฏิญญามาเก๊า กรอบแนวคิดใน
การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังขององค์การอนามัยโลก (Active aging, a policy framework) ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า นโยบายและมาตรการเหล่านี้ได้นำ
กระบวนทัศน์เชิงบวกมาใช้ในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการเพิ่มคุณค่าการมีชีวิตอยู่ของ
ผู้สูงอายุ จนเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่พลิกโฉมหน้าสังคมในการดูแลผู้สูงอายุในการแก้ปัญหาภาระ
พึ่งพิงทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีคุณค่ าทางสังคมรวมทั้งการเสริมความรู้
ให้กับสังคม จากการทบทวนนโยบายและมาตรการเหล่านี้ พบว่า ยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเตรียมความพร้อม
ของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ คือการกำหนดให้มีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพ่ือ
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีภาวะพฤฒิพลังและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนวัยอื่นได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เขียนได้สรุปแนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย แนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ และแนวคิด
การพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) แนวคิดนี ้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็น
ทางการเป็นครั้งแรกในการประชุม The Third International Committee for Facilitating Education ซึ่ง
จัดโดย UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2507 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
พึ่งตนเองและไม่แยกห่างจากวิถีชีวิต เรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ทุกชุมชน สำหรับแนวทางการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา ควรเน้นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโดยเสริมแรงจูงใจเรื่องประโยชน์ผู้สูงอายุจะได้รับหลังจากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน
ควรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบูรณาการอย่างหลากหลาย
รูปแบบ ในลักษณะพหุวัย เน้นการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เป็นทางการ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุเป็น
รายบุคคล การประเมินผลควรประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการในลักษณะที่
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการ ให้งบประมาณสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนร่วมกัน (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2554) 

2) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา (Educational gerontology) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้าน
การศึกษา เป็นแนวคิดที่บูรณาการหลักการและวิธีวิทยาการสอนผู้สูงอายุตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเข้า
กับแนวคิดพฤฒาวิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 5 ประการ ตามแนวคิดของ  McClusky 
(1975) ประกอบด้วย (1) ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม (2) ทักษะเพื่อการแสดงออกในสังคม (3) ความรู้

109



9 
 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่สังคม (4) ความรู้เพื่อความเข้าใจสภาพแวดล้อม และ (5) ความรู้เพื่อการพัฒนาตน โดย
มีเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างพลัง
อำนาจแก่ผู ้สูงอายุ ให้ผู ้สูงอายุเกิดความเข้าใจในกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติ อันนำไปสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง อันประกอบด้วย การมีสุขภาพท่ีดี การมีส่วนร่วมในสังคม และการมีหลักประกันที่
มั่นคง นอกจากนี้ McClusky (1975) Knowles (1980) และ Moody (1990) ยังได้สรุปว่า หลักการจัดการ
ศึกษาตามแนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุและการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการศึกษาทั้งสองประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องจัดต่อเนื่องกัน 
แต่จะยึดความต้องการทางด้านการศึกษาของผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยจัดให้ผู้สูงอายุเกิดความต้องการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสังคม และการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้หลักการ Andragogy ของ Knowles (1980) 4 ประการ คือ 
(1) มโนภาพต่อตนเอง (2) ประสบการณ์ (3) ความพร้อมและ (4) แนวโน้มต่อการเรียนรู้ โดยต้องจัดการเรียนรู้
ให้ผู ้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในวัยของตนได้เป็นอย่างดีในลักษณะการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวินิจฉัยความต้องการจำเป็น การระบุวัตถุประสงค์ 
การกำหนดแผนการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นวิทยากร
กระบวนการ หรือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน 

3) แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2547) กล่าวว่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่กล่าวถึง การพัฒนาเมืองหรือชุมชนด้ วยการวางแผนกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกระตุ้นให้แก่ประชาชนในเมืองได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นผู้รู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากองค์ความรู้ต่างๆ มีการ
ผสานเครือข่ายการเรียนรู้ในลักษณะความร่วมมือแบบหุ้นส่วน ซึ่งทำให้ประชาชนในเมืองสามารถสร้างความรู้ 
สร้างทักษะและมีการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ของตนเองและชุมชน  หลักการศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ คือ การจัด
สภาพแวดล้อมของเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนรว่ม
ของทุกภาคส่วนในสังคมในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลักษณะการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนส่งผลให้การจัดการศึกษาของเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นพลวัต และเครือข่ายทาง
สังคมภายในพื้นที่ที่ร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนโดยพิจารณาจากทัศนคติการปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ การ
วางแผนพัฒนาในพื้นที่ และการลงทุนทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
ที่ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และตระหนักถึงความสามารถที่สะท้อนผลการ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในพ้ืนที่ 

4) แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ (Aging City) แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ
เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโดย Lawton (1975) เสนอว่า ชีวิตที่
ดีของผู้สูงอายุประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (1) ความสามารถเชิงพฤติกรรม (2) ความสุขทาง
จิตใจ (3) คุณภาพชีวิตที่สัมผัสได้ และ (4) สภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์  ซึ่งนำมาเป็นหลักการพัฒนาเมือง
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สำหรับผู้สูงอายุโดยต้องคำนึงถึงความสามารถเชิงพฤติกรรม ความสุขทางจิตใจ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่
สัมผัสได้และสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุซึ่งแบ่งเป็นด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมด้านสังคม ซึ่ง แนวคิดนี้
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดเมืองน่าอยู่ผู้สูงอายุ (age-friendly cities) ของ WHO (2007) ที่ได้กำหนด
กรอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ผู้สูงอายุไว้ 8 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านที่อยู่อาศัย (2) ด้านการเข้าไปมีสว่น
ร่วมกับสังคม (3) ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม (4) ด้านการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นและการจ้างงาน (5) ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (6) ด้านการสนับสนุนของชุมชนและการบริการทางสุขภาพ (7) ด้าน
สภาพพ้ืนที่ภายนอกและตัวอาคาร และ (8) ด้านระบบขนส่งมวลชน ซึ่งกรอบการพัฒนาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยตรงความสำคัญในการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ คือการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในที่เดิม
และสภาพแวดล้อมเดิมที่ผู้สูงอายุเคยอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ทำให้ผู้สูงอายุปราศจากความวิตก
กังวล ส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กับสมาชิกในชุมชนทำให้ชุมชนมีการยังประโยชน์จาก
ผู้สูงอายุ มีการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะพหุวัย 

จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุข้างต้น ผู้เขียนได้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็น 
“แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ” เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษากับนโยบายและบริบทไทย เพื่อสะท้อนบทบาทและศึกษาวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
สำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นสำคัญ 2 
ประเด็น คือ 

1) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพิง
ตนเองได้ด้วยการให้การศึกษาตลอดชีวิตทั้งก่อนเกษียณและหลังเกษียณ ด้วยเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ตลอดจนสอดแทรกทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ 3R 
x 7C ประกอบด้วย 3R คือ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) และ Arithmetic (คิดเลขเป็น) และ 7C 
คือ Critical thinking & Problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ และทักษะในการ
แก ้ป ัญหา) Creativity & innovation (ท ักษะด ้านการสร ้างสรรค ์  และนว ัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork & 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information 
& Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้) เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกกระแสหลัก 

2) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วม และแบ่งเบาภาระในการจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับผู้สูง อายุ ใน
ลักษณะการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ (Community-Based Approach) ในลักษณะ
การเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัย ด้วยสภาพสังคมไทยวันนี้ ความสามัคคี ความสงบสุขขาดหายไปเกิดความสับสน 
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วุ่นวายเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ผู้คนในสังคมแตกแยก ไม่สมัครสมานสามัคคี ผลพวงที่เกิดขึ้นกระทบเป็นวงกว้าง
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความรัก ความสุข ความผูกพัน และความอบอุ่น 
เริ่มจางหายไป การเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลวัย
ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มี
คุณค่าระหว่างกัน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2552) ดังนั้นเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องการเรียนรู้จึงควรเป็นในลักษณะครอบครัวทำให้ได้รับรู้ปัญหาสุขภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคมพร้ อม
รับฟังวิธีการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งผลให้เกิดการดูแล เอื้ออาทร ใส่ใจในความเป็นอยู่ซึ่งกันและ
กัน รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างกัน โดยไม่ต้องปรับตัวมากแต่อย่างใด 

จะเห็นว่า การศึกษาตลอดชีวิตและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่
กล่าวมา ผู้เขียนเห็นว่า วิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานอย่างบูรณาการ วิธีการหนึ่ง คือ การพัฒนา “เมืองแห่งการเรียนรู้” ( learning city) เพื่อการพัฒนา
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการดำเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดย
อาศัยความร่วมมือแบบหุ้นส่วนของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุในการเผชิญกับสภาพ
สังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไป ตลอดจนช่วยในการพัฒนาตนเองและสังคมของตนได้อย่างเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ จึงเป็นกระบวนการพัฒนาที่มีความสำคัญมากในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู ้ที่
สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

 
แนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

แนวคิดทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในสังคมผู้สูงอายุ อันประกอบด้วย 
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ และ
แนวคิดการพัฒนาเมืองสำหรับผู้สูงอายุ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในด้านเป้าหมายและกระบวนการ กล่าวคือ 
ด้านการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุด้วยการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุ 
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัด
การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะหุ้นส่วน โดยมีกระบวนการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุโดยคำนึงถึง
บริบททางสังคมของแต่ละพ้ืนที่ เน้นการทำงานเชิงรุกที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ที่บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในลักษณะพหุวัย โดยมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ระดับปัจเจกบุคคลให้เป็น “ผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤฒิพลัง” และระดับสังคมให้เป็น“สังคมผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง” 
โดยผู้เขียนขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุซึ่งเป็นการนำ
แนวคิดทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) การเรียนรู ้สารสนเทศในวัยสูงอายุ ประกอบด้วย การเรียนรู ้สารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อ
การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ตนเองเมื่อต้องการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ 
(Information Age) ผู้สูงอายุจำเป็นต้องรู้สารสนเทศเพื่อปรับตนเองให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือ ง 
เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน 

2) การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สื่อเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรม สื่อ
พื้นบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมือถือ โดยผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู้สูงอายุในเขต
ชนบทเปิดรับสื่อประเภทสื่อบุคคลมากท่ีสุด ในขณะที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองจะเปิดรับสื่อประเภทสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด เนื้อหาสาระที่สื่อนำเสนอแบ่งได้เป็น 5 ด้าน คือ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 1) ด้านสุขภาพอนามัยและการ
นันทนาการ 2) ด้านการปรับตัวทางสังคมและการพัฒนาจิตใจ 3) ด้านเศรษฐกิจและการออม 4) ด้านกฎหมาย
และสวัสดิการสังคมและ 5) ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยเนื้อหาที่สื่อเพื่อผู้สูง อายุ
นำเสนอส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการนันทนาการ โดยในปัจจุบัน
การดำเนินงานของสื่อเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุยังมีอุปสรรคและไม่ได้รับความสำคัญอย่าง
เป็นรูปธรรมจึงควรได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วน 

3) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุวัย ด้วยสภาพสังคมไทยวันนี้ ความสามัคคี ความสงบสุขขาด
หายไป เกิดความสับสน วุ่นวายเข้ามาแทนที่ส่งผลให้ผู้คนในสังคมแตกแยก ไม่สมัครสมานสามัคคีผลพวงที่
เกิดข้ึนกระทบเป็นวงกว้างมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความรักความสุข ความ
ผูกพัน และความอบอุ่น เริ่มจางหายไปการเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคคลวัยต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าระหว่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้จึงควรเป็น
ในลักษณะครอบครัว ทำให้ได้รับรู้ปัญหาสุขภาพจิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมรับฟังวิธีการช่วยเหลือการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการดูแล เอ้ืออาทร ใส่ใจในความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน รวมถึงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาระหว่างกัน โดยไม่ต้องปรับตัวมากแต่อย่างใด 

4) การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้คนทุกวัยโดยเฉพาะครอบครัว 
ชุมชน องค์การและสถาบันทางสังคมจัดบริการและพัฒนาผู้สูงอายุเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือแบบหุ้นส่วนของทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุใน
การเผชิญกับสภาพสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไป ตลอดจนช่วยในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ หรือสังคมฐานความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
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ไทย เนื่องจากมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันของคนทุกวัย ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างวัย
ของผู้สูงอายุและวัยอื่นๆ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในแง่ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติ ตลอดจนการถ่าย
โอนภารกิจด้านผู้สูงอายุให้ส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

แนวทางดังกล่าวที่ผู ้เขียนได้นำเสนอมานี ้ จะช่วยให้เห็นมุมมองในกระบวนทัศน์การพัฒนา
หลักสูตรที่ได้มุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับคนวัยอ่ืนๆ เพ่ือสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุและ
นำไปสู่การพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในที่สุด และสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสังคมแห่งการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทการเป็นสังคมผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย 4 แนวคิด 4 
ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ และ 2 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในสังคมผู้สูงอายุ 
ผู้เขียนได้สรุปกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรในสังคมผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3 กระบวนทัศน์ 
1) Positivism 
Paradigm 
2) Interpretative 
paradigm 
3) Alternative 
Paradigm 

4 แนวคิด 
1) Lifelong learning) 
2) Aging city 
3) Learning city 
4) Educational 
gerontology 

การพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือการพัฒนา 

ภาวะพฤฒิพลังใน 
สังคมผู้สูงอายุ 

1) การเรียนรู้สารสนเทศในวัยสูงอายุ 
2) การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัย 
4) การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ 

4 ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 1  
รู้พฤติศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  
เปิดทัศนคติ 

กลยุทธ์ที่ 3  
มุ่งม่ันเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 แนวทาง 
 

1) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเตรียม
ตัวก่อนเข้าสู่วัย

ผู้สูงอายุ 
 

2) การจัดการ
ศึกษาสำหรับ

ผู้สูงอายุ 
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ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

ชื่อผู้วิจัย  นางพรพรรณ  ใจซื่อ 
  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

บทคัดย่อ 
 

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1)  เพ่ือสร้าง
และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพ่ือหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563   จ านวน  36  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดย
ใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   2) 
แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ  4)  แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.38/76.53 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ 75/75 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.63  
            3. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ

อ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 

 

ค าส าคัญ : แบบฝึกเสริมทักษะ, การอ่านจับใจความ, วิธีการอ่านแบบ SQ4R 
 

บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือ 

ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลาหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของโลก 
น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น
เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย และกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
(กรมวิชาการ. 2551 : 21) โดยมีกระบวนการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และ
เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง และมาตรา 23 (2) ระบุถึงความส าคัญของการบูรณา
การความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศนั้น ต้องให้เกิดทั้งความรู้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่ าน และ
เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล   ข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น   ตีความ  น าเสนอข้อมูล   ความคิดรวบ
ยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ    และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   ใช้
ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย  และน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ   เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน
การศึกษา  ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (2551 : 2-3)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูง รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
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ยังสังคมโลกอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างเหมาะสม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความสัมพันธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ใช้ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งฝึกให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 
ทักษะคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นวิชาใดก็ตามล้วนต้องใช้การอ่านทั้งสิ้น ในบรรดาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนไทย ทักษะการ
อ่านจ าเป็นที่สุดทั้งนี้เพราะการอ่านสามารถท าได้ทุกเวลาและสถานที่เมื่อนักเรียนมีทักษะการอ่านด้วยตนเอง
แล้วนักเรียนก็จะสามารถไปอ่านที่บ้านหรือในห้องสมุดได้ ถ้าครูสามารถสอนให้มีนิสัยรักการอ่าน และจะอ่านด้วยความ
เพลิดเพลินและเป็นทักษะที่คงอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิต เพราะนักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่าน ใน
การศึกษา หาความรู้เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา ทั้งในการเรียนต่อในระดับสูงหรือในการท างาน    

กรมวิชาการ (2551 : 3) ได้เล็งเห็นว่า สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ ให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน  ผสมผสานทักษะกับความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างสมดุลกัน และโดยธรรมชาติของวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาที่สอง มักจะมีปัญหาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ผู้เรียนยังมีปัญหาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ขาด
ทักษะและวิธีการในการเรียนรู้ มีต้นเหตุของปัญหาจากหลายสาเหตุ เช่น จากตัวนักเรียน  จากตัวผู้สอน ขาด
สื่อและเทคนิคการสอนที่ช่วยให้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับ
พรสวรรค์ สีป้อ (2552 : 9) ที่กล่าวว่า สภาพปัญหาส่วนหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ ครูผู้สอนเน้นการ
สอนรูปแบบเดิมๆ การสอนแบบบรรยาย ขาดเทคนิคการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความเข้าใจ 
เกิดปฏิสัมพันธ์ และขาดความสนุกสนานในการเรียน เช่นเดียวกับที่สุนันทา ไพรินทร์ (2554 : 3) ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ ในการอ่าน  โดยการคัดเลือกบทอ่านที่อยู่
ในความสนใจของนักเรียนและเป็นประโยชน์ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มาประกอบในการสอนอ่านซึ่งจะ
ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

ด้วยความส าคัญดังกล่าว  ในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มีทักษะต่างๆ 
ที่หลักสูตรได้ก าหนด ได้แก่ 4 ทักษะ  ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน เป็นทักษะส าคัญและใช้เป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะที่ใช้
แสวงหาความรู้ต่างๆ เพ่ือความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่าน 
ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการ
พูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา และการอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน
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ได้ สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้ หลักส าคัญในการอ่าน คือ จับใจความส าคัญให้ได้ว่าใน
เนื้อเรื่องนั้นมีใคร ท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  ท าอย่างไร  และการกระท านั้นๆ เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง  นอกจากนั้น
ยังอาจมีสาระส าคัญหรือข้อคิดต่างๆ จากเรื่องนั้นๆ ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไร แล้วควรพิจารณาดู
ด้วยว่า จุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่านคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส ารวจสภาพปัญหา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ขาดนวัตกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 ม.
3/4  เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดย
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ เนื่องจากนักเรียนไม่รู้เทคนิคในการอ่านจับใจความ จึงไม่สามารถสรุป
ใจความส าคัญได้ ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นได้ ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในสาระที่ 1 
: ภาษาเพ่ือการสื่อสาร มาตรฐาน ต.1.1 ม.3/4 อยู่ในเกณฑต์่ ากว่าร้อยละ 60  
 ผู้รายงานได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  จึงได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า การสอนการอ่านแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนวิธี
หนึ่ง  ที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสอนอ่านได้  การสอนแบบ SQ4R เป็นกลวิธีการอ่านตาม
จุดประสงค์ของการอ่าน ได้แก่ การอ่านจับใจความ การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ  การอ่านเพ่ือหาข้อมูล
เฉพาะ การอ่านอย่างรวดเร็ว  และเป็นการอ่านเพ่ือความบันเทิงและจับใจความส าคัญของบทความ  ถ้าผู้อ่าน
ท าตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมจะท าให้พัฒนาการอ่านได้เร็วขึ้น กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบ  
SQ4R นี้ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการอ่านที่ดีขึ้น การอ่านโดยการตั้งค าถามเอาไว้ล่วงหน้า  ท าให้มี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าต้องการอะไรหลังการอ่าน อ่านแล้วอาจจะจับจุดส าคัญได้ ดังนั้นการใช้ค าถามจึงเป็น
แนวทางที่ท าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนที่จัดล าดับขั้นตอนตาม
แบบของ Walter Pauk มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่  1 ขั้น ส ารวจ (Survey (S) อ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ 
เพ่ือหาจุดส าคัญของเรื่อง  ขั้นที่ 2 Question (Q) การตั้งค าถาม เพ่ือให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายและ
จับประเด็นส าคัญได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด  ขั้นที่ 3 Read (R) การอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้นๆ ซ้ าอีก
อย่างละเอียด เพ่ือค้นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งไว้ ขั้นที่  4 Record (R) จดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้จากการ
อ่านขั้นตอนที่ 3 โดยมุ่งเน้นจดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น โดยใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ ตาม
ความเข้าใจของผู้เรียน ขั้นที่ 5 Recite (R) การพยายามตอบค าถามหรือการเขียนสรุปใจความส าคัญไว้ 
พยายามใช้ถ้อยค าของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ขั้นที่ 6 Reflect (R) วิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่ได้อ่าน 
แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้เรียนมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 จากเหตุผลและปัญหาตามที่กล่าวมา  ผู้รายงานในฐานะที่เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้สร้าง
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และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ และเป็นสื่อการ
เรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพ่ิมขึ้น โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทาน
อีสป  เพราะเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ แต่สอดแทรกความคิดและคติสอนใจ อ่านแล้วสร้างความบันเทิง
และความสนุกสนานให้กับผู้เรียน  โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส ผู้รายงานได้ค านึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย   โดยมุ่งพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความส าคัญ เพ่ือช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความสามารถ
น าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเป็นแนวทางแก่
ครูผู้สอนในการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  ตาม
เกณฑ ์75/75 

2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการ
อ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
      3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธี 
การอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนา
มิตรภาพที่ 201 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563   จ านวน  36  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling) ซึ่งเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นมีดังนี้ 
   1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

เรื่องท่ี 1  The Ant and the Chrysalis 
เรื่องท่ี 2  The Buffoon and the Countryman 
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เรื่องท่ี 3  The Dog and the Wolf 
เรื่องท่ี 4  The Milk-woman and Her Pail 

       เรื่องท่ี 5  The Man, the Boy, and the Donkey 
   2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดย
ใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
18 ชั่วโมง 
   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
ลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ 
   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 
โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 10 ข้อ 
   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง  มีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน 36  คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนไว้ 
   2)  ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 18 ชั่วโมง  
   3)  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
หลังเรียน ชุดเดิม แต่สลับข้อ จ านวน 30 ข้อ และให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สรุปผลการวิจัย 
     รายงานการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้ 
   1)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.38/76.53 

    2) ค่าดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ  
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.63  
    3) ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  4)  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
การอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ 
SQ4R ครูควรศึกษาขั้นตอนในการฝึกแต่ละขั้นให้เข้าใจ เช่น ขั้นส ารวจ ขั้นตั้งค าถาม ขั้นอ่าน ขั้นบันทึก ขั้น
สรุป และขั้นทบทวน และควรสอดแทรกพ้ืนฐานการอ่าน ไวยากรณ์ จะช่วยให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ 
SQ4R ทุกครั้งควรสอนให้ครบทั้ง 6 ขั้น ควรเน้นฝึกให้ผู้เรียนให้ความส าคัญกับขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกจนกลายเป็น
ทักษะ คือ เริ่มจากตั้งค าถาม ส ารวจ อ่าน  บันทึก  สรุป และทบทวน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
  3) การเลือกเนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมในการฝึกเป็นสิ่งส าคัญ ผู้สอนควรค านึงถึง
วัย ระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน และความสนใจ ดังนั้นควรเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาน่าอ่าน อ่าน
แล้วเกิดความสนุก และมีการสอดแทรกคติสอนใจ จะช่วยกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน 
   4)  ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R สามารถ
พัฒนาความสามารถและทักษะในการอ่าน ดังนั้นควรมีการพัฒนาแบบฝึกไปใช้ในระดับชั้นอ่ืนๆ เพราะการอ่าน
จับใจความเป็นทกัษะจ าเป็นที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในทุกระดับชั้น 
   5)  ควรน าผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ไป
ศึกษาและเปรียบเทียบกับการสอนโดยใช้แบบฝึกในรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือพัฒนาแบบฝึกที่จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน  
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ชื่อเร่ือง   การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน                 

เพื่อเสรมิสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย                      

 

ชื่อผู+วิจัย นางวันเพ็ญ  ทิพย7เวียง 

  ตำแหน:ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  ๑ 

 

บทคัดย5อ 

 

การวิจ ัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค7เพื ่อ  พัฒนาร ูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  และศึกษาประสิทธิผลของ

รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของ             

เด็กปฐมวัย  กระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบมี  ๓  ระยะคือ  ๑)  การสร4างรูปแบบ  โดยการสังเคราะห7เอกสาร            

และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข4อง  ตรวจสอบโดยผู 4เชี ่ยวชาญ  ๕  คน  และทดลองประเมินรูปแบบจำนวน  ๓  ครั้ง               

ก ับนักเร ียนชั ้นอนุบาลปWที่ ๓/๑ และ ๓/๓  ภาคเร ียนที ่ ๑ ปWการศึกษา  ๒๕๖๒ โรงเร ียนอนุบาลลำพูน                      

๒)  การทดลองใช4รูปแบบ  โดยทดลองใช4กับนักเรียนชั้นอนุบาลปWที่  ๓/๒  ภาคเรียนที่  ๒  ปWการศึกษา  ๒๕๖๒  

โรงเรียนอนุบาลลำพูนจำนวน ๓๐ คนได4มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะห7ข4อมูลโดยใช4ค:าเฉลี่ย              

ค:าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ การทดสอบค:าทีแบบ dependent ๓)  การเผยแพร:ขยายผลรูปแบบ  โดยให4    

ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานด4านการสอนเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปWที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปWการศึกษา ๒๕๖๓         

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต ๑ และเขต ๒ จำนวน  ๖  คน                

ใช4รูปแบบการจัดกิจกรรม  และประเมินผลการใช4รูปแบบการจัดกิจกรรม  จากนั้นนำข4อมูลที่ไปวิเคราะห7        

และสรุปความคิดเห็นของครูปฐมวัย 

ผลการวิจัยสรปุได4  ดังน้ี 

๑.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน        

เพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ส:งผลให4ได4รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ซึ่งประกอบด4วยขั้นตอน       

การจัดกิจกรรม  ๓  ข้ันตอนได4แก:  ข้ันที่  ๑  ข้ันนำคิดด4วยปริศนาและภาพ  เปgนข้ันตอนที่นำเสนอความหมาย

ของคำศัพท7ที่เกี่ยวข4องกับหน:วยประสบการณ7ผ:านปริศนาคำทาย และกระตุ4นให4เด็กคิดคำศัพท7อื่นๆ  รวมทั้ง

เรื่องราวต:างๆ  จากการแต:งประโยคที่มีความเกี่ยวข4องกับคำศัพท7และภาพประกอบ  ข้ันที่  ๒  ข้ันจับคู:ร:วมคิด

ร:วมสนทนา  เปgนขั ้นตอนที่ให4เด็กได4แลกเปลี่ยนภาษากับคู :เพื ่อนที ่มีความสามารถมากกว:าเพื ่อร:วมกัน            

แต:งนิทานจากภาพประกอบปริศนาคำทาย   ตั้งชื่อนิทาน  วางแผนและสร4างภาพหรือฉากประกอบนิทาน  

รวมทั้งเตรียมคำบรรยายทายลักษณะภาพหรือชิ ้นงานผ:านการสนทนาและกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูเปgนผู4           

ให4คำแนะนำแก:เด็ก  ขั้นที่  ๓  ขั้นแลกเปลี่ยนภาษาร:วมกัน  เปgนขั้นตอนที่เด็กได4ร:วมแลกเปลี่ยนภาษา            
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กับเพื่อนในกลุ:มใหญ:  โดยช:วยกันนำเสนอผลงานด4วยการเล:าเรื่องราวประกอบภาพหรอืฉากให4เพื่อนและครฟูkง            

ครูต้ังคำถามเกี่ยวกับนิทานอย:างหลากหลายให4เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได4สนทนาร:วมกันจากการต้ังคำถาม  

การตอบคำถาม  และได4ค4นหาภาพหรือช้ินงานจากคำถามทายลักษณะ  

๒.  ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการสร4าง

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย   

๒.๑  เด็กปฐมวัยเมื่อได4รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยมีสมรรถนะด4านภาษาสูงข้ึน

ทั้งในด4านการรับรู4เข4าใจและใช4คำศัพท7ได4 และด4านการเข4าใจความหมายและจับใจความได4จากการฟkงภาษาพดู 

อย:างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

๒.๒  ครูปฐมวัยที่นำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทาน

ร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช4  เห็นว:ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสม

อยู:ในระดับมากที่สุด  โดยมีค:าเฉลี่ยระหว:าง  ๔.๘๓ – ๕.๐๐ 
 

คำสำคัญ  :  การพัฒนารูปแบบการจัดกจิกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน 

 

บทนำ 

สมรรถนะด4านภาษาเปgนพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความสามารถทางภาษาซึ ่งเปgนสิ ่งสำคัญ               

และจำเปgนอย:างย่ิงสำหรับมนุษย7โดยเปgนรากฐานของการเรียนรู4  เปgนเครื่องมือที่ใช4ในการดำรงชีวิตประจำวัน  

ดังที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (๒๕๕๒:  ๑)ได4ระบุไว4ว:าภาษาเปgนเครื่องมือสำหรับ            

การสื่อสาร หากไม:มีภาษาการติดต:อสื่อสารย:อมเปgนไปด4วยความยากลำบาก  ภาษาเปgนเครื่องมือสำหรับการเรียนรู4                     

เด็กใช4ภาษาในการทำความเข4าใจสิ่งแวดล4อมอย:างมีความหมาย  ผู4คนเรียนรู4ซึ่งกันและกันโดยมีภาษาเปgน

สื่อกลาง  ภาษาเปgนเครื่องมือสำคัญของการคิดที่จะนำไปสู:พัฒนาการทางเชาวน7ปkญญาในข้ันสูง  ซึ่งสอดคล4อง

กับนิติธร ปrลวาสน7 (ออนไลน7)  ที่กล:าวว:า  พัฒนาการทางภาษาของเด็กอายุ ๐ –๖ ปW เปgนรากฐานสำคัญ              

และมีความจำเปgนที่สุดต:อการพัฒนาทางด4านสติปkญญาและศักยภาพของมนุษย7 เน่ืองจากภาษาเปgนระบบที่มี

ความซับซ4อนเปgนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทางด4านสติปkญญาของเด็กปฐมวัย เด็กจะใช4ภาษาในการสื่อสาร

ความคิด ความต4องการของตนเองกับผู4อื่น เช:นเดียวกับประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ7 (๒๕๕๒: ๘)  ที่กล:าวว:า                 

มีสองปkจจัยที่ทำให4การพัฒนาสติปkญญาของเด็กวัยก:อนเรยีนอายุประมาณ ๓-๗  ปWเปgนไปด4วยดีคือ  การพัฒนา

กล4ามเนื้อเล็กและภาษานอกจากนี้ข4อมูลจากการรวบรวมความรู4เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต  ๑  (๒๕๕๕: ๑๕)  พบว:าความสามารถด4านภาษาเปgนโอกาส         

แห:งการเรียนรู4ด4านปkญญาภายนอกของเด็กปฐมวัยอายุ  ๓-๕  ปW ด4วยความสำคัญดังกล:าวจะเห็นได4ว:า  ในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได4ม ีการกำหนดให4ความสามารถในการใช4ภาษาอย:างเหมาะสมกับวัย                  

เปgนจุดหมายประการหน่ึงในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตลอดมา 
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แต:จากข4อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลปWที ่  ๓/๒  ตามมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค7ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลลำพูน (๒๕๖๑:  ๗)   

ในปWการศึกษา  ๒๕๖๐  และปWการศึกษา  ๒๕๖๑ พบว:าในจุดหมายข4อที่ ๙ เด็กใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัย

น้ัน ไม:ได4เปgนไปตามเกณฑ7 ที่กำหนดไว4คือ เด็กร4อยละ  ๘๐ สามารถใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัยในระดับ

คุณภาพ  ๓  โดยเด็กส:วนใหญ:คือร4อยละ  ๗๕  มีความสามารถใช4ภาษาสื่อสารได4เหมาะสมกับวัยในระดับ

คุณภาพ  ๒  และ  ระดับคุณภาพ  ๑  ปkญหาเกี่ยวกับสมรรถนะด4านภาษาดังกล:าวมีความสอดคล4องกับ            

ผลการศึกษาสถานการณ7พัฒนาการเด็กปฐมวัยปWพ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยใช4เครื ่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

Denver||  ในการเก็บข4อมูลพบว:า  เด็กปฐมวัย(อายุ ๐ – ๕ ปW)  มีพัฒนาการสมวัยทุกด4านเพียงร4อยละ  

๗๒.๘๐  เมื ่อจำแนกตามรายด4านพบว:า  พัฒนการสมวัยด4านกล4ามเนื ้อมัดใหญ:สูงสุดร4อยละ  ๙๒.๒๐  

รองลงมาด4านสังคมร4อยละ  ๙๐.๖๐  พัฒนาการด4านกล4ามเนื้อมัดเล็กร4อยละ  ๘๘.๘๐  และด4านภาษาพบ

ต่ำส ุดร4อยละ  ๗๓.๖๐  เม ื ่อจำแนกรายกลุ :มอายุพบว:า  เด็กอายุ  ๓ – ๕ ปW  ม ีพ ัฒนาการด4านภาษา                 

และการเข4าใจภาษาล:าช4ามากที่สุดคือร4อยละ  ๓๘.๘๐  ซึ ่งเด็กเหล:านี ้หากไม:ได4รับการแก4ไขพัฒนาการ                 

ที่ล:าช4า จะมีโอกาสมีปkญหาในการเรียน (จินตนา  พัฒนพงศ7ธรและคณะ ๒๕๕๘ : ๘๒)  ซึ่งสอดคล4องกับที่          

นิชรา เรืองดารกานนท7 (๒๕๕๒: ซ)  ได4กล:าวว:าการมีพัฒนาการด4านภาษาล:าช4าในเด็กช:วงปฐมวัยน้ัน              

คนส:วนใหญ:อาจไม:เห็นว:าเปgนปkญหาสำคัญ  เพราะเด็กส:วนมากมักจะค:อยๆ  พูดได4หรือเข4าใจสิ ่งต:างๆ              

ได4ในที ่ส ุด  แม4จะช4ากว:าเด็กในวัยเดียวกันไปบ4างก็ตาม  แต:จากผลการศึกษาติดตามเด็กในระยะยาว              

จากช:วงปฐมวัยจนเข4าสู:วัยเรียนพบว:า  แม4เด็กส:วนหน่ึงจะมีพัฒนาการที่ดีข้ึนจนไม:ต:างจากเด็กในวัยเดียวกัน  

แต:มีเด็กจำนวนครึ่งหน่ึงหรือ ๒ ใน ๓ ที่ยังคงมีพัฒนาการทางภาษาล:าช4าเมื่อเข4าสู:วัยเรียนและมักมีผลกระทบ

ต:อการเรียนหรือมีความบกพร:องทางสังคมเน่ืองจากไม:สามารถใช4ภาษาพูดเพื่อสื่อสารกับผู4อื่นได4อย:างเปgนปกติ   

ดังนั้นผู4วิจัยจึงคิดพัฒนากิจกรรมที่ช:วยส:งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถทางด4านภาษาให4กับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให4เด็กมีพัฒนาการทางภาษาเหมาะสมกับวัยและเปgนพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู4ต:อไป 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการส:งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย

พบว:า  นักการศึกษาได4นำเสนอแนวทางในการจัดการเรยีนรู4ภาษาธรรมชาติแบบองค7รวม  ซึ่งเปgนการจัดการ

เรียนรู4ภาษาที่เปgนไปตามธรรมชาติเน4นสื่อที่มีความหมาย  ผู4เรียนสามารถใช4ประสบการณ7เดิมมาช:วยทำให4เกิด

ความเข4าใจได4อย:างรวดเร็วการสอนจะไม:แยกสอนส:วนย:อยของภาษาทีละส:วนแต:เน4นให4เข4าใจในภาพรวมก:อน  

ผู 4เร ียนสามารถสร4างสรรค7ภาษาของตนเองได4อย:างอิสระและการพัฒนาทักษะภาษาเปgนการพัฒนาทั้ง              

การฟkง  การพูด  การอ:านและการเขียนโดยให4มีการเชื่อมโยงโดยไม:แยกออกจากกัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

สวนดุสิต ๒๕๕๑: ๖๖)  ซึ ่งสอดคล4องกับการจัดประสบการณ7เพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด4านภาษา  ที ่มุ:ง                

จัดประสบการณ7ผ:านกิจกรรมให4เด็กเรียนรู4ทักษะทางภาษาแบบบูรณาการทั้งด4านการฟkงการพูด การอ:านและ

การเขียน  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๒: ๘) นอกจากนี้สถาบันส:งเสรมิอัจฉริยภาพ

และนวัตกรรมการเรียนรู 4 (๒๕๕๑: ๒-๓)  ยังได4กล:าวเพิ ่มเติมถึงการพัฒนาความสามารถทางภาษาว:า  

กระบวนการพัฒนาภาษาของเด็กไม:ใช:เปgนเพียงการฝ|กให4เด็กฟkง พูด  อ:าน  เขียน  เท:าน้ัน แต:การพัฒนาภาษา

ยังเปgนการพัฒนากระบวนการคิด  เมื ่อเด็กฟkงสมองต4องพยายามคิดเทียบเคียงสิ ่งที ่ฟkงกับประสบการณ7              
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ที่ร ับรู4มาและเมื ่อเด็กพูดสมองจับคู:ภาษาเข4ากับความหมายที่จะถ:ายทอดให4คนอื ่นเข4าใจ  กระบวนการ        

พัฒนาภาษาเด็กปฐมวัยเน4นหนักการพูดคุยสนทนา การเล:าเรื่อง การเล:านิทาน การร4องเพลง การใช4ปริศนาคำทาย  

โดยบูรณาการเข4ากับกิจกรรมที ่สนุกสนาน  น:าสนใจ  เช:นเดียวกับที ่อุดมลักษณ7  กุลพิจิตรและคณะ             

(๒๕๕๕: ๑๓๖)  ได4กล:าวว:าการสนทนา  การอภิปรายการรู4จักแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟkงความคิดเห็นผู4อื่น 

เปgนการส:งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด  ซึ่งสอดคล4องกับ เม็คกีและริชเกล( Mcgee  and  Richgels,  

๒๐๐๐:  ๑๖๐ อ4างถึงในนฤมล  เนียมหอม  ๒๕๕๑: ๓๒) ที ่กล:าวว:าการสนทนาเปgนวิธีการสำคัญและ             

เปgนวิธีการหลักประการหน่ึงที่ครูจำเปgนต4องใช4ในการส:งเสริมการเรียนรู4ภาษาของเด็กปฐมวัย  เพราะในขณะที่

เด็กสนทนา กับครู  เด็กจะได4ยินแบบอย:างของการใช4ภาษาที่ถูกต4องเหมาะสม  เมื่อเด็กสนทนากันเอง  เด็กจะ

มีโอกาสฟkงความคิดเห็นของผู4อื่น  แลกเปลี่ยนประสบการณ7 ได4ยินคำศัพท7ใหม:ๆ  ได4ทำความเข4าใจในการพูด

ของเพื่อน  ย่ิงถ4าหากว:าเด็กมีอิสระในการคิดในการพูดเล:าเรื่องต:างๆ ร:วมกันและได4พูดในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ

จะช:วยให4เด็กเกิดความมั่นใจและสนใจที่จะพูดเรื่องราวต:างๆ  ดังนั้นการเปrดโอกาสให4เด็กได4พูดได4สนทนา         

จึงมีความเหมาะสมอย:างยิ่งกับพัฒนาการตามวัยของเด็กดังที่โลแกนและโลแกน (Logan  and  Logan: ๒๐๗  

อ4างถึงในเยาวพา  เดชะคุปต7  ๒๕๔๒: ๖๒)  กล:าวว:า  เด็กปฐมวัยอายุ ๕-๖ ปW มีพัฒนาการทางภาษาเกือบ

สมบูรณ7  โดยอยู:ในข้ันระยะตอบสนองคาบเกี่ยวกับระยะสร4างสรรค7ที่จะสร4างสรรค7ทักษะในการสื่อความหมาย

โดยใช4ถ4อยคำและจะสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดร:วมกับผู4อื่น   

การจ ัดกิจกรรมที ่เป rดโอกาสให4เด็กได4สนทนาพูดคุยร :วมกัน  ผล ัดเปลี ่ยนกันเปgนผ ู 4ฟ kงผ ู 4พูด                       

ควรเปgนกิจกรรมที่เด็กได4มีปฏิสัมพันธ7ต:อกันได4ทำงานร:วมกันเปgนกลุ:ม โดยที่การประสานร:วมมือในการทำงาน

ของเด็กน้ัน  เด็กจะได4มีโอกาสสนทนาพูดคุยกับเพื่อนร:วมงานอย:างเต็มที ่ ดังที่ทศินา  แขมมณี (๒๕๕๔: ๒๖๕)  

ได4กล:าวถึงข4อดีของการจัดกิจกรรมแบบร:วมมือว:า  ผู4เรียนได4เรียนรู4เนื้อหาสาระต:าง  ๆ ด4วยตนเองและด4วยความร:วมมือ            

และความช:วยเหลือจากเพื ่อนๆ  รวมทั ้งได4พัฒนาทักษะต:างๆเช:น ทักษะการสื ่อสาร  ทักษะการทำงานร:วมกับผู4อื่น               

ทักษะการสร4างความสัมพันธ7  รูปแบบการเรียนรู4แบบร:วมมือมหีลายเทคนิค  เทคนิคหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย    

คือ  เทคนิคเพื่อนคู:คิด  (Think  Pair  Share)  ซึ่งอาจเปgนเพราะว:า มีข้ันตอนที่ไม:ซับซ4อน เหมาะกับเด็กปฐมวัย

ซึ่งเปgนวัยที่เริ่มมีทักษะทางสังคม  โดยลักษณะการเรียนรู4เทคนิคน้ีประกอบด4วย  ๓  ข้ันตอน  ได4แก: ๑)  Think  

หมายถึงการท4าทายให4ผู4เรียนได4คิดและไตร:ตรองจากคำถามแบบปลายเปrด  ๒) Pair  หมายถึงการจัดให4ผู4เรียน

จับคู :กันเปgนคู :ๆ  เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นซึ ่งกันและกันในประเด็นที ่กำหนดไว4  ๓) Share  หมายถึง             

การสลายจากการจับคู :แล 4วแลกเปลี ่ยนความรู 4ร :วมกัน (มนต7ชัย  เทียนทอง  ๒๕๕๑: ๑๐๐-๑๐๑)                   

การนำเทคนิค เพื่อนคู:คิดมาจัดกิจกรรมให4เด็กปฐมวัยนั้นสามารถทำได4ในหลายกิจกรรม  โดยกิจกรรมหน่ึง         

ที่มีความเหมาะสมต:อการจัดด4วยเทคนิคเพื ่อนคู:คิด  คือกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ทั้งนี ้อาจเปgนเพราะว:า   

กิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7เปรียบเหมือนเครื่องมือที่สื่อให4เด็กได4แสดงออกถึงความรู4สึกได4โดยตรงไม:มีสิ่งใด         

ปrดกั้นเด็กจึงสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยได4เปgนอย:างมาก เนื่องจากเด็กสามารถใช4ความคิด

จินตนาการอย:างอิสระและครูสามารถจัดได4อย:างหลากหลายเช:น  การวาดภาพและระบายสี  การเล:นกับสีน้ำ  

การพิมพ7ภาพ  การปk�น  การพบัฉีกตัดปะ  การประดิษฐ7   นอกจากน้ีครูยังสามารถนำมาจดัในรูปแบบกลุ:มย:อย  

เพื่อฝ|กให4เด็กวางแผนและทำงานร:วมกับผู4อื่น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๖๑: ๗๑-๗๓)   
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จากแนวคิดข4างต4นเมื ่อนำมาจัดกิจกรรมเพื ่อส :งเสร ิมสมรรถนะหรือความสามารถ                 

ด4านภาษาให4กับเด็กปฐมวัยนั้นต4องเปgนการบูรณาการทั ้งทักษะการฟkง การพูด การอ:าน  และการเขียน                

เข4าด4วยกันผ:านกระบวนการคิดจากกิจกรรมที่เด็กสามารถเชื่อมโยงประสบการณ7เดิมสู :ประสบการณ7ใหม:         

โดยให4โอกาสเด็กเปgนผู4ริเริ่มในบรรยากาศที่ยอมรับ ตลอดจนมีโอกาสได4สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ   

ได4ลงมือทำงานร:วมกับผู4อื่น  ซึ่งลักษณะดังกล:าว  ผู4วิจัยได4นำมาเปgนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด4านภาษา

ให4กับเด็กปฐมวัย  โดยการจัดในรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อ

เสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยในช:วงกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7 โดยใช4แนวคิดการเรียนรู4ภาษา                        

ของนักทฤษฏีกลุ:มปฏิสัมพันธ7นิยม ซึ่งได4แก:  เพียเจต7 (Piaget)   ไวกอตสกี้ (Vygotsky)  และบรูเนอร7 (Bruner)   

โดยที่เพียเจต7 (Piaget)   ได4อธิบายในทฤษฏีพัฒนาการด4านสติปkญญาไว4ว:าในแต:ละข้ันพัฒนาการ  เด็กจะพัฒนา

โครงสร4างของความคิดการเรียนรู4และการรับรู4ซึ่งเรียกว:า  Schema  หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลใช4ใน

การคิดนึกและแสดงออกโดยใช4หลักการของพัฒนาการด4านการรับรู4  กล:าวคือ  เด็กจะเรียนรู4ภาษาโดยรับรู4

ข4อมูลใหม: (Assimilation)  และปรับเปลี ่ยนแนวคิดจากการรับรู 4ข4อมูลใหม:  (Accommodation)  โดยผ:าน

หลักการจัดระบบปรับตัวและรักษาสมดุล (ภิญญาดาพัชญ7  เพ็ชรรัตน7 ๒๕๔๙: ๒๗) ส:วนไวกอตสกี้ (Vygotsky)  

ได4กล:าวไว4ในทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมว:า  การเรียนรู4ภาษาของเด็กได4รับอิทธิพลจากบุคคลอื่นและสังคม                 

มีผลต:อการเรียนรู4ของเด็ก  การที่เด็กได4เรียนภาษาจากผู4อื่นเปgน “การพัฒนาทีละคืบ”  (Zone  of  proximal 

development)  กล:าวคือ เด็กจะเรียนรู4ไปทลีะน4อยโดยการได4รับการแนะนำจากผู4อื่นจนสามารถเกดิเปgนความรู4

ภายในตนเองได4 (สุรางค7 โค4วตระกูล  ๒๕๔๘: ๘๖)  และบรูเนอร7 (Bruner) ได4อธิบายไว4ในทฤษฏีพัฒนาการทาง

สติปkญญาว:า  เด็กอายุ ๕-๘ ปW  มีพัฒนาการอยู :ในขั ้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic)  เด็กสามารถสร4าง

จินตนาการหรือมโนภาพ (Imagery)  ข้ึนในใจ  และสามารถเข4าใจรูปภาพที่ใช4แทนของจริงแม4ว:าจะมีขนาดและ

สีเปลี่ยนไป  (สุรางค7  โค4วตระกูล ๒๕๔๘: ๓๗)  โดยทฤษฏีดังกล:าว ได4บูรณาการเข4ากับแนวทางการสอนภาษา

แบบธรรมชาติ  ที ่มีสาระสำคัญของทฤษฎีที ่เปgนพื ้นฐานว:า ความหมายเปgนหัวใจของระบบภาษา  และ              

เด็กสามารถถ:ายทอดความคิดผ:านสัญลักษณ7อื่นๆ  ได4นอกเหนือจากภาษาเช:น  ศิลปะ   (บุษบง  ตันติวงศ7  

๒๕๓๖  อ4างถึงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๒๕๕๒: ๓๕-๓๖) และแนวทางการสอนภาษา        

เพื่อการสื่อสาร  ที่กล:าวถึงลักษณะการจัดกิจกรรมว:า  ควรจะเริ่มจากการให4ข4อมูลทางภาษาที่เด็กสามารถ

เข4าใจได4 และลักษณะที่ควรสอดแทรกในการจัดกิจกรรมมี  ๓  ประการได4แก: ๑) ช:องว:างระหว:างข4อมูลคือ  

ความต4องการแลกเปลี่ยนข4อมูลซึ่งกันและกันของผู4ร:วมสนทนา ๒) ทางเลือก คือผู4เรียนมีโอกาสในการเลือก       

ที่จะพูด  ๓) ปฏิกิริยาตอบสนอง  คือ ผู4เรียนมีโอกาสที่จะได4ทราบถึง ผลของการสื่อสารที่ว:าประสบความสำเรจ็

หรือล4มเหลวจากปฏิกิริยาของผู4ร:วมสนทนา (Morrow ๑๙๘๑ :  ๕๙-๖๖  อ4างถึงใน  สิริรัตน7  เรือนนุช  ๒๕๕๒: 

๓๖-๓๗) ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมร:วมมือด4วยเทคนิคเพื่อนคู:คิด ที่ให4เด็กทำงานร:วมกับเพื่อนผ:าน

กระบวนการคิด  ๓ ขั้นตอนซึ่งได4แก:  ขั้นที่๑) Think  ขั้นที่๒) Pair  และขั้นที่ ๓) Share  ผนวกกับแนวทาง        

การจัดกิจกรรมด4านนิทานที่ว:า  นิทานเปgนเรื่องราวที่แต:งขึ้นตามจินตนาการของผู 4เล:าอาจจะเล:าร:วมกัน          

เปgนกลุ:มโดยใช4สื่อประกอบก็ได4 (บุปผา  เรืองรอง ๒๕๔๖: ๒-๖)  และด4านกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ที่ว:า  

กิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7เปgนกิจกรรมที ่เปrดโอกาสให4เด็กได4สร4างสรรค7ผลงานตามความคิดจินตนาการ          
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อย:างเต็มที่  ครูควรจัดกิจกรรมให4มีความหลากหลาย เปrดโอกาสให4เด็กสร4างสรรค7ผลงานร:วมกับผู4อืน่  และครู

ต4องยอมรับและให4ความสนใจต:อผลงานของเด็กทุกคน  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

๒๕๖๑: ๗๑-๗๓)   

จากแนวคิดทฤษฏีและแนวทางการจัดกิจกรรมที ่กล:าวข4างต4น  ผู4วิจัยได4นำมาบูรณาการ          

ในการให4ความหมายและออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อ

เสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยไว4ว:า  เปgนกระบวนการจัดกิจกรรมที่นำมาใช4เปgนแนวทางในการ

จัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7 โดยมุ:งส:งเสริมให4เด็กได4เรียนรู4ภาษาจากการแลกเปลี่ยนภาษาความรู4สึกนึกคิด  และ

จินตนาการผ:านปริศนาคำทายและภาพประกอบ เพื่อร:วมกันสร4างสรรค7เรื่องราวพร4อมทั้งภาพหรือฉากประกอบ

ร:วมกับเพื่อนผ:านวิธีการศิลปะที่หลากหลายได4แก: การวาดภาพระบายสีด4วยสีเทียนหรือสีน้ำ การปk�น การฉีก-

ตัด-ปะ และ การประดิษฐ7  รวมทั้งให4โอกาสเด็กได4เล:าเรื่อง  อธิบาย  ต้ังคำถาม  ตอบคำถามและ ค4นหาภาพ

หรือสิ่งของตามคำบรรยาย   ซึ่งครูมีบทบาทในการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาของเด็กโดยการสนทนาและ

ตั้งคำถามอย:างหลากหลาย กระบวนการดังกล:าวประกอบด4วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม  ๓  ขั้นตอนได4แก:            

๑)  ขั ้นนำคิดด4วยปริศนาและภาพ  เป gนขั ้นตอนที ่นำเสนอความหมายของคำศัพท7ท ี ่ เก ี ่ยวข4องกับ                   

หน:วยประสบการณ7ผ:านปริศนาคำทาย และกระตุ4นให4เด็กคิดคำศัพท7อื่นๆ  รวมทั้งเรื่องราวต:างๆ  จากการ          

แต:งประโยคที่มีความเกี่ยวข4องกับคำศัพท7และภาพประกอบ    ๒)  ขั้นจับคู:ร:วมคิดร:วมสนทนาเปgนขั้นตอน        

ที่  ให4เด็กได4แลกเปลี่ยนภาษากับคู:เพื่อนที่มีความสามารถมากกว:าเพื่อร:วมกันแต:งนิทานจากภาพประกอบ

ปริศนาคำทาย  ตั ้งชื ่อนิทาน วางแผนและสร4างภาพหรือฉากประกอบนิทานรวมทั้งเตรียมคำบรรยาย             

ทายลักษณะภาพผ:านการสนทนาและกิจกรรมศิลปะ โดยครูเปgนผู4ให4คำแนะนำแก:เด็ก  ๓)  ขั้นแลกเปลี่ยน

ภาษาร:วมกัน  เปgนขั้นตอนที่เด็กได4ร:วมแลกเปลี่ยนภาษากับเพื่อนในกลุ:มใหญ: โดยช:วยกันนำเสนอผลงาน           

ด4วยการเล:าเรื่องราวประกอบภาพหรือฉากให4เพื่อนและครูฟkง  ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานอย:างหลากหลาย    

ให4เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได4สนทนาร:วมกันจากการตั้งคำถาม  การตอบคำถาม  และได4ค4นหาภาพหรือ

สิ่งของจากคำถามทายลักษณะ   ทั้งนี้เพื่อให4เด็กได4เรียนรู4คำที่แสดงคุณลักษณะเพื่ออธิบายรายละเอียด

เพิ่มเติม  สามารถอธิบายคำง:ายๆ ได4  สามารถจับใจความและเล:าต:อได4เมื่อได4ฟkงเรื่องเล:าด4วยคำพูดของตนเอง  

รวมทั้งจับใจความได4ถูกต4องในเรื่องที่ฟkงแล4วพูดหรือถามคำถามที่เหมาะสมกับเรื่อง โดยได4จัดทำคู:มือรูปแบบ

การจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของ         

เด็กปฐมวัยสำหรับประกอบการจัดกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้  ตลอดจนเปgนแนวทางให4ครูปฐมวัยหรือผู4สนใจ

นำไปใช4เปgนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาให4กับเด็กปฐมวัยต:อไป   
 

วัตถุประสงค@ของงานวิจัย 

๑.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อ

เสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย 

 ๒.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:า

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย 
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๒.๑  เพื่อศึกษาสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได4รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ

การจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย 

๒.๒  เพื่อศึกษาผลการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:า

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช4โดยครูปฐมวัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียนรู+ภาษา

ของเด็กปฐมวัย 

ทฤษฏีพฒันาการทาง 
สติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 

ทฤษฏีวฒันธรรมเชิงสงัคม 
ของไวกอตสกี A (Vygotsky)         

 
ทฤษฏีพฒันาการทาง 

สติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner)                       

ท 
 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพ้ืนฐาน 

แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

แนวทางการสอนภาษาเพืGอการสืGอสาร 

แนวทางการจดักิจกรรมร่วมมือด้วยเทคนิค
เพืGอนคู่คิด (Think  Pair  Share)   

แนวทางการจดักิจกรรมนิทาน                                                             

แนวทางการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร+างสรรค@ 

ประกอบการเล5านิทานร5วมกันเพ่ือ

เสริมสร+างสมรรถนะด+านภาษา 

ของเด็กปฐมวัย 

ขั AนทีG  ๓ 

แลกเปลีGยนภาษาร่วมกนั 

ขั AนทีG  ๑ 

นําคิดด้วยปริศนาและภาพ 
 

ขั AนทีG  ๒ 

จบัคู่ร่วมคิดร่วมสนทนา 
 

สมรรถนะด+านภาษาของเด็กปฐมวัย 

๑.   ด4านการรับรู4  เข4าใจ และใช4คำศัพท7ได4   

๒.   ด4านการเข4าใจความหมาย  และ                 

      จับใจความได4      

      จากการฟkงภาษาพูด   
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั ้งนี ้เปgนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ซึ ่งในการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของ

เด็กปฐมวัย  ผู4วิจัยดำเนินการวิจัยโดยแบ:งเปgน  ๓  ระยะดังนี้ ระยะที่  ๑ การสร4างรูปแบบ  ระยะที่  ๒             

การทดลองใช4รูปแบบ  และระยะที่  ๓  การเผยแพร:ขยายผลรูปแบบ  ดังมีรายละเอียดต:อไปน้ี 

๑.  ระยะท่ี  ๑  การสร+างรูปแบบ   

๑.๑  ศึกษาเอกสาร  ตำรา  และงานวิจัยที่เกี่ยวข4อง  เพื่อสร4างรูปแบบการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยการ

กำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยที ่จะต4องการพัฒนาซึ ่งประกอบด4วย               

การพัฒนาในด4านการรับรู4  เข4าใจและใช4คำศัพท7ได4  ซึ่งเปgนความสามารถที่มีพฤติกรรมบ:งชี้คือ  เด็กใช4คำ             

ที ่แสดงคุณลักษณะเพื ่ออธิบายรายละเอียดเพิ ่มเติม และสามารถอธิบายคำง:ายๆ ได4 และด4านการเข4าใจ

ความหมายและจับใจความได4จากการฟkงภาษาพูด  ซึ่งเปgนความสามารถที่มีพฤติกรรมบ:งชี้คือ  จับใจความและ   

เล:าต:อได4เมื่อได4ฟkงเรื่องเล:าด4วยคำพูดของตนเอง  และจับใจความได4ถูกต4องในเรื่องที่ฟkงแล4วพูดหรือถามคำถาม

ที่เหมาะสมกับเรื่อง  และกำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบ       

การเล:านิทานร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  โดยการนำเอาแนวคิดทฤษฏี

พัฒนาการทางสติปkญญาของเพียเจต7 (Piaget)   ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี ้ (Vygotsky)            

ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปkญญาของบรูเนอร7 (Bruner)  รวมทั ้งแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ               

แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  แนวทางการจัดกิจกรรมร:วมมือด4วยเทคนิค   เพื่อนคู:คิด  แนวทางการ

จัดกิจกรรมนิทาน  และแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7มาบูรณาการเปgนขั้นตอน  ๓  ขั ้นตอน           

ตามกระบวนการจัดกิจกรรมร:วมมือด4วยเทคนิคเพื่อนคู:คิด   ซึ่งได4แก:  ข้ันที่ ๑ ข้ันนำคิดด4วยปริศนาและภาพ 

ข้ันที่ ๒ จับคู:ร:วมคิดร:วมสนทนา  และข้ันที่ ๓ แลกเปลี่ยนภาษาร:วมกัน 

๑.๒  ตรวจสอบรูปแบบการจัดกิจกรรม  โดยการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย ไปให4ผู4เช่ียวชาญ

จำนวน  ๕  คนพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบ  ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมมีค:าเฉลี่ยตั้งแต:  

๔.๐๐ – ๕.๐๐  จึงถือว:ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4าง

สมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสม  อยู :ในระดับมากถึงมากที่สุด  จากนั ้นดำเนินการ

ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมตามข4อเสนอแนะของผู4เช่ียวชาญ   

๑.๓  สร4างเครื่องมือประกอบการใช4รูปแบบการจัดกิจกรรม  ตรวจสอบคุณภาพและ

ปรับปรุง  ได4แก:  แบบประเมินความเหมาะสมของปริศนาคำทายและภาพประกอบคำศัพท7  แผนการจัด

กิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการสร4างนิทานร:วมกัน แบบสังเกตการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน  แบบทดสอบสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  และแบบประเมินรูปแบบ

การจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของ             

เด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย   
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๑.๔ ทดลองนำร :องและปรับปร ุงร ูปแบบการจัดกิจกรรม    โดยการนำไปใช4กับ                     

เด็กปฐมวัยที่ศึกษาในชั้นอนุบาลปWที่  ๓  โรงเรียนอนุบาลลำพูน  ภาคเรียนที่  ๑  ปWการศึกษา  ๒๕๖๒               

ซึ่งไม:ใช:กลุ:มตัวอย:างจำนวน ๓ รอบโดยรอบที่  ๑ จัดกิจกรรมกับนักเรยีนช้ันอนุบาลปWที ่ ๓/๑ จำนวน ๓๐  คน           

ในวันที่  ๑๙ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  รอบที่ ๒ จัดกิจกรรมกับนักเรยีนช้ันอนุบาลปWที่ ๓/๓ จำนวน  ๓๐  คน          

ในวันที่ ๒๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรอบที่ ๓ จัดกิจกรรมกับนักเรยีนช้ันอนุบาลปWที่ ๓/๑ จำนวน ๓๐  คน

ในวันที่  ๒ – ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ ครูประจำชั้นอนุบาลปWที ่  ๓/๑  และ  ๓/๓ ประเมินการจัดกิจกรรม          

ของผู4วิจัย  โดยใช4แบบสังเกตการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน  ผู4วิจัยปรับปรุง

รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของ             

เด็กปฐมวัย 

๒.  ระยะท่ี  ๒  การทดลองใช+รูปแบบ 

๒.๑  กำหนดแบบแผนการทดลอง  โดยเปgนการวิจัยเชิงกึ ่งทดลอง  (Experimental  

Research)  โดยใช4แผนการวิจัยแบบ  (One  Group Pretest – Posttest  Design) 

๒.๒  ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  ๒  ปWการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยทดสอบก:อนการ

ทดลองกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปWที่  ๓/๒  ด4วยแบบทดสอบสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย   จากน้ัน        

จัดกิจกรรมจำนวน ๑๒  สัปดาห7ตามคู:มือรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทาน

ร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย และแผนกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการ        

เล:านิทานร:วมกัน แล4วทดสอบหลังการทดลองกับเด็กปฐมวัย  ชั ้นอนุบาลปWที ่  ๓/๒  ด4วยแบบทดสอบ

สมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย 

๒.๓  วิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติ  วิเคราะห7ข4อมูลที่ได4จากแบบทดสอบสมรรถนะด4านภาษา

ของเด็กปฐมวัยก:อนและหลงัการทดลองโดยการใช4สถิติ ค:าเฉลี่ย  ค:าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค:าที   

๓.  ระยะท่ี  ๓   การเผยแพร5ขยายผลรูปแบบ 

๓.๑  กำหนดกลุ :มตัวอย:างที ่ใช4ในการเผยแพร:ขยายผล  เปgนครูผู 4สอนระดับปฐมวัย             

ชั ้นอนุบาลปWที ่  ๓  ภาคเรียนที ่  ๒  ปWการศึกษา  ๒๕๖๓  ในโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนจำนวน ๒ คน             

โรงเรียนตำบลบ4านแป�นจำนวน ๑ คน  โรงเรียนบ4านร4องเรือจำนวน ๑ คน  โรงเรียนบ4านป าไผ:จำนวน  ๑  คน 

และโรงเรียนบ4านหล:ายท:า  จำนวน  ๑  คนรวมทั้งสิ้นจำนวน ๖  คน     

๓.๒  ประชุมช้ีแจงการใช4รูปแบบ  ดำเนินการประชุมช้ีแจงรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาให4แก:ครูปฐมวัยเปgนเวลา  ๑  วัน

คือวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ7  ๒๕๖๔ พร4อมทั้งร:วมคัดเลือกหน:วยการเรียนรู4เพื่อนำไปใช4ในการขยายผลรูปแบบ         

จำนวน  ๒  หน:วยการเรียนรู4ซึ่งได4แก:  หน:วยสัตว7น:ารัก  กับ  หน:วยดอกไม4 

๓.๓  ครูปฐมวัยกลุ:มตัวอย:างดำเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ  การจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย จำนวน  ๒  หน:วย

การเรียนรู4 หน:วยละ  ๑  สัปดาห7  จัดกิจกรรมสัปดาห7ละ  ๔  วันรวมเปgนเวลา  ๘  วันใน  ๒  สัปดาห7 คือวันที่  ๑ - 

๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  และวันที่  ๘ - ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  
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๓.๔  ครูปฐมวัยตอบแบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบ           

การเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย  จากน้ันผู4วิจัยนำข4อมูล

มาวิเคราะห7  สรุปผลความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังการใช4รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:า

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:า

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ได4ดังน้ี 

๑.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน         

เพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ส:งผลให4ได4รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ซึ่งประกอบด4วยขั้นตอน  

การจัดกิจกรรม  ๓  ข้ันตอนได4แก: 

ขั้นที่  ๑  ขั้นนำคิดด.วยปริศนาและภาพ    เปgนขั้นตอนที่นำเสนอความหมายของ

คำศัพท7ที่เกี่ยวข4องกับหน:วยประสบการณ7ผ:านปริศนาคำทาย และกระตุ4นให4เด็กคิดคำศัพท7อื่นๆ  รวมทั้ง

เรื่องราวต:างๆ  จากการแต:งประโยคที่มีความเกี่ยวข4องกับคำศัพท7และภาพประกอบ   

ขั้นที่  ๒  ขั้นจับคู>ร>วมคิดร>วมสนทนา  เปgนขั้นตอนที่ให4เด็กได4แลกเปลี่ยนภาษากับ         

คู :เพื ่อนที ่มีความสามารถมากกว:าเพื ่อร:วมกันแต:งนิทานจากภาพประกอบปริศนาคำทาย   ตั ้งชื ่อนิทาน  

วางแผนและสร4างภาพหรือฉากประกอบนิทาน  รวมทั้งเตรียมคำบรรยายทายลักษณะภาพหรือชิ้นงานผ:าน  

การสนทนาและกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูเปgนผู4ให4คำแนะนำแก:เด็ก   

ขั้นที่  ๓  ขั้นแลกเปลี่ยนภาษาร>วมกัน     เปgนขั้นตอนที่เด็กได4ร:วมแลกเปลี่ยนภาษา

กับเพื่อนในกลุ:มใหญ:  โดยช:วยกันนำเสนอผลงานด4วยการเล:าเรื่องราวประกอบภาพหรอืฉากให4เพื่อนและครฟูkง   

ครูต้ังคำถามเกี่ยวกับนิทานอย:างหลากหลายให4เด็กแสดงความคิดเห็น  เด็กได4สนทนาร:วมกันจากการต้ังคำถาม  

การตอบคำถาม  และได4ค4นหาภาพหรือช้ินงานจากคำถามทายลักษณะ  

๒.  ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการสร4าง

นิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย   

๒.๑  เด็กปฐมวัยเมื่อได4รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7

ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  มีสมรรถนะด4านภาษาสูงข้ึน

ทั้งในด4านการรับรู4  เข4าใจและใช4คำศัพท7ได4  และด4านการเข4าใจความหมายและจับใจความได4จากการฟkง       

ภาษาพูด อย:างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

๒.๒  ครูปฐมวัยที่นำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทาน

ร:วมกันเพื ่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยไปใช4  เห็นว:ารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสม

อยู:ในระดับมากที่สุด  โดยมีค:าเฉลี่ยระหว:าง  ๔.๘๓ – ๕.๐๐ 
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ข+อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู4วิจัยมีข4อเสนอแนะสำหรับครูปฐมวัยหรือผู4ที่มีความสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ไปพัฒนา

เด็กปฐมวัยให4เกิดสมรรถนะด4านภาษา  ดังต:อไปน้ี 

๑.  การจัดหน:วยการเรียนรู 4มีความสำคัญและมีความสัมพันธ7กับการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน  ดังนั้นครูควรจัดหน:วยการเรียนรู4ที่เปgนเรื่องใกล4ตัวเด็กเกี่ยวข4อง         

กับชีวิตประจำวัน  สอดคล4องกับท4องถ่ิน  และสอดคล4องกับเทศกาลวันสำคัญต:างๆ   

๒.  การจัดการในชั ้นเรียนเปgนสิ ่งสำคัญที ่จะช:วยให4กิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบ                    

การเล:านิทานร:วมกันดำเนินไปอย:างราบรื่น  ดังน้ันครูจะต4องมีการจัดการช้ันเรียนที่ดีเพื่อให4เด็กมคีวามสะดวก

ในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม:เสียเวลาเช:น  ในการให4เด็กมาเลือกหยิบภาพที่ตนเองสนใจคนละ  ๑  ภาพ        

ครูควรจัดระบบการเดินให4ดีเพื่อเด็กจะไม:เดินชนกันในขณะที่เดิน  ในการจัดวางวัสดุอุปกรณ7ที่ให4เด็ก 

มาหยิบด4วยตนเองน้ันควรจัดวางไว4เปgนจุดตามลักษณะกิจกรรมเช:น  วัสดุอุปกรณ7สำหรับการวาดภาพ  ๑  จุด  

วัสดุอุปกรณ7สำหรับการฉีก-ตัด-ปะกระดาษ  ๑  จุด  เปgนต4น  เพื่อความสะดวกต:อการนำไปใช4ของเด็ก 

๓.  ในการแนะนำการใช4ภาษาให4กับเด็ก  ครูควรจะแนะนำอย:างเปgนกันเองเพื ่อไม:ทำให4        

เด็กรู4สึกว:าตนเองพูดผิดหรือถูกตำหนิติเตียน  เพราะอาจจะส:งผลให4เด็กเกิดความไม:มั่นใจในการพูดครั้งต:อไป 

๔.  การให4เด็กได4ดูของจริงในช:วงกิจกรรมเสริมประสบการณ7จะมีส:วนช:วยให4เด็กเข4าใจ

ความหมายของคำศัพท7และอธิบายคำศัพท7ได4ดีข้ึน 

๕.  ถ4าเด็กใช4ภาษาถิ่นในการเล:านิทาน/เล:าเรื่อง  ครูไม:ควรตำหนิเด็กและครูควรแนะนำ

คำศัพท7ภาษาไทยกลางให4เด็กๆ  ได4รู4จักด4วย 

๖.  การจัดสถานที่ ให4 เด็กแสดงผลงานจะเปgนการช:วยพัฒนาภาษาให4กับเด็ก ได 4             

อีกทางหน่ึงทั้งน้ีอาจเปgนเพราะว:าเด็กมักจะไปดูภาพประกอบนิทานของเพื่อนๆ แล4วก็ซักถามสนทนาพูดคุยกัน 

๗.  สำหรับการจัดกิจกรรมของห4องเรียนที ่มีนักเรียนจำนวนค:อนข4างมากคือประมาณ            

๓๐  คนครูควรปฏิบัติดังน้ี 

๗.๑  ครูต4องกระตุ 4นและเปrดโอกาสให4เด็กทุกคนได4แสดงออกอย:างทั ่วถึงอาจใช4วิธี            

การแบ:งกลุ:มเช:น  ในขั้นตอนการแต:งประโยคเกี่ยวกับภาพครูอาจแบ:งเด็กเปgน  ๔  กลุ:ม  แล4วหมุนเวยีนกัน  

แต:งประโยคให4เพื่อนฟkง 

๗.๒  ครูต4องจัดเตรียมสื่อประกอบการจดักิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทาน

ร:วมกันให4เพียงพอต:อจำนวนของเด็กไม:ว:าจะเปgนรูปภาพ  ,  สี  ,  กาว  ,  กรรไกร , วัสดุธรรมชาติต:างๆ  และ          

กระดาษที่ใช4สำหรับวาดหรือฉีกตัดปะต4องมีขนาดพอเหมาะสำหรับเด็ก  ๒  คน   

๗.๓  ควรยืดหยุ :นเวลาตามความเหมาะสม  เพราะห4องเรียนที ่มีเด ็กจำนวนมาก               

อาจต4องใช4เวลานานกว:าที่กำหนดโดยเฉพาะช:วง  ๕  สัปดาห7แรกของการจัดกิจกรรม 
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๗.๔  ครูควรมีการบันทึกคำพูดที่เด็กเล:าเรื่อง  เพื่อใช4ประกอบการประเมินสมรรถนะด4าน

ภาษาเด็กปฐมวัย 

 

ข+อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต5อไป 

๑.  ควรมีการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการเล:านิทานร:วมกัน            

ไปใช4ส:งเสริมด4านความคิดสร4างสรรค7ของเด็กปฐมวัยและด4านพฤติกรรมความร:วมมือ 

๒.  ควรมีการเปรียบเทียบการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร4างสรรค7ประกอบการ         

เล:านิทานร:วมกันเพื่อเสริมสร4างสมรรถนะด4านภาษาของเด็กปฐมวัย  ไปใช4กับเด็กที่อยู:ในบริบทที่แตกต:างกัน

เช:น  ขนาดของโรงเรียน  ที่ต้ังของโรงเรียน(ในเมือง/ชนบท)  เปgนต4น 
 

เอกสารอ+างอิง 

 

จินตนา  พัฒนาพงศ7ธร  และคณะ  เอกสารผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย  โครงการวิจัย  พัฒนาการ         

เด็กปฐมวัยไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ทิศนา  แขมมณี  ศาสตร7การสอน : องค7ความรู4เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู4ที่มีประสิทธิภาพ   พิมพ7ครั้งที่  

๕  กรุงเทพมหานคร  สำนักพิมพ7แห:งจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย  ๒๕๕๔   

นฤมล  เนียมหอม  “การจัดกจิกรรมส:งเสริมการเรียนรู4ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”  ในการพฒันาภาษาการรู4

หนังสือและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย  (เอกสารประกอบการอบรมของโรงเรียนเกษมพิทยา        

รุ:นที่  ๑ วันที่  ๑๔-๔๕  ตุลาคม  ๒๕๕๑) 

นิชรา  เรืองดารกานนท7  “มองภาษาไทยผ:านพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย”  เดลินิวส7 (๙  มิถุนายน  

๒๕๕๒)  หน4า  ซ   

นิติธร ปrลวาสน7  ภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) [ออนไลน7]  ๒๕๖๐  แหล:งที่มา http://taamkru.com/th/%E

๐ เข4าถึงเมื่อ  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

บุปผา  เรืองรอง  เทคนิคการเล:านิทาน  2546   (อัดสำเนา) 

ประเสริฐ  ผลิตผลการพมิพ7  ป วยทางจิตผิดตรงไหน  กรงุเทพมหานคร  มติชน  ๒๕๔๙ 

ภิญญาดาพัชญ7  เพ็ชรรัตน7  “การศึกษาความเข4าใจของผู4บรหิารและครปูฐมวัยเกี่ยวกบัการปฏิบัติ                    

ที่เหมาะสมกบัพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรี”  ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน  คณะศึกษาศาสตร7  มหาวิทยาลัยบูรพา  ๒๕๔๙ 

มนต7ชัย  เทียนทอง  “เทคนิคการเรียนรู4แบบร:วมมือแบบ  Mentor  Coached  Think  -  Pair  -  Share  เพือ่เพิม่

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในการเรียนรู4ออนไลน7”  วารสารวิชาการพระจอมเกล4าพระนครเหนือ  ๑๘  

(มกราคม  -  เมษายน  ๒๕๕๑)  หน4า  ๑๐๐-๑๐๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร  ม.ป.ท.  ๒๕๕๑ 

เยาวพา  เดชะคุปต7  กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร  เจ4าพระยาระบบการพิมพ7  ๒๕๔๒ 
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โรงเรียนอนุบาลลำพูน  เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนที่  ๒  ปWการศึกษา  ๒๕๖๑                    

ม.ป.ท.  ๒๕๖๑ 

สถาบันส:งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู4  การจัดการเรียนรู4ตามหลักสตูร  Brain – Based  Learning  

ด4านภาษา  โครงการความร:วมมือสพฐ.กับสสอน.  เพื่อให4ความรู4บุคลากรปฐมวัย  ม.ป.ท.  ๒๕๕๑ 

สิร ิร ัตน7  เร ือนนุช  “การศึกษาความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย         

โรงเรียนบ4านรางอีเม4ย  โดยวิธีการสอนด4วยการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช4

เพลง  วิทยานิพนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต:างประเทศ  

คณะครุศาสตร7  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู:บ4านจอมบึง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  การส:งเสริมศักยภาพ

ทางภาษาและการรู 4หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ7ชุมชุมสหกรณ7

การเกษตรแห:งประเทศไทย  จำกัด  ๒๕๕๒ 

________.คู:มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ7คุรุสภาลาดพร4าว  

๒๕๔๗   

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต  ๑  “สมองคืออะไร”  ใน  การพัฒนาการเรียนรู4                         

ที่สอดคล4องกับสมองของเด็กปฐมวัย  หน4า  ๓  ม.ป.ท.  ๒๕๕๕  (เอกสารประกอบการอบรม

ปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู4ที่สอดคล4องกับสมองของเด็กปฐมวัย  ๔-๗  กันยายน  ๒๕๕๕) 

สุรางค7  โคว4ตระกูล  จิตวิทยาการศึกษา  พิมพ7ครั้งที่  ๖  กรุงเทพมหานคร  สำนักพิมพ7แห:งจุฬาลงกรณ7

มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๘  

อุดมลักษณ7  กุลพิจิตร และคณะ  เอกสารผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทชุดฝ|กอบรมครูปฐมวัย    

โครงการพัฒนาครูกลุ:มการเรียนรู4สาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ  บรรณารักษ7  และแนะแนว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

๒๕๕๕       
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1 
 

ชื่อเรื่อง  ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์   
  กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริพร  ชอบสะอาด  
 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี สพม.ชบรย 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน 
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)    
ทีเ่รียนวิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และมีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ า-ต่ ามากทุกรายการ จ านวน 34 คน เป็นผู้มีสุขภาพดีและเข้าร่วม
การฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานด้วยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบบันทึกผล       
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย และแบบประเมินความพร้อม
ก่อนการออกก าลังกาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยสถิติที t-test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าข้ึนลง  
3 นาที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน
ดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอยู่ในระดับปานกลาง-ดีมาก ทุกรายการ 
 2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย     
ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคตติ่อการออกก าลังกายและด้านพฤติกรรม         
การออกก าลังกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกาย 
แบบผสมผสานดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
 จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานท าให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง-ดีมาก และมีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี  
 
ค ำส ำคัญ:  โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน/ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ/  
 พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
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บทน ำ 
 สมรรถภาพทางกายหรือความสมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical fitness) เป็นความสามารถ 
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
สามารถปฏิบัติภารกิจประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เหนื่อยล้าหรือถ้าเหนื่อยล้าก็สามารถ
ฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สามารถประเมินได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
(Physical fitness test) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพราะ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นวิธีการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของ
ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ความอ่อนตัว (Flexibility) 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular strength) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular 
endurance) และความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardiorespiratory 
endurance) นอกจากนี้เป็นวิธีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกออกก าลังกาย สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย เป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ด้านร่างกายของนักเรียนว่ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพ่ือให้ผู้สอนน าผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน ตลอดจนน ามาปรับปรุงเทคนิค
วิธีการสอนพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ควรการออกก าลังกายแบบใช้แรง    
ของกล้ามเนื้อเพราะท าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและอดทนเพ่ิมขึ้น ขนาดของมวลกล้ามเนื้อเพ่ิมขึ้น 
และกระดูกแข็งแรงขึ้น ส่วนการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ด้วยความหนักระดับ
ปานกลาง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจเพราะท าให้
หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ท าให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงข้ึน อัตรา 
การเต้นของหัวใจขณะออกก าลังกายและขณะพักลดลง ระบบประสาทอัตโนมัติท างานดีขึ้นแล้ว 
ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเส้นเลือด โรคเบาหวาน 
และโรคอ้วน เป็นต้น ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ช่วยท าให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น       
ช่วยลดภาวะเครียดและซึมเศร้าท าให้สุขภาพจิตดีขึ้น และการออกก าลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
ช่วยท าให้กล้ามเนื้อและข้อต่อยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นต้น โดยหลักการออกก าลังกายท่ีถูกต้องควรปฏิบัติ
ตามหลักของ “FITT” ด้วยการออกก าลังกายประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ด้วยความหนักระดับ   
ปานกลาง ประมาณร้อยละ 60-80 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ส่วนเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกาย
แต่ละครั้งประมาณ 30-60 นาท ีพร้อมเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน ว่ายน้ า และเล่นกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น (ACSM, 2010: 189 
และธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล, 2552: 94-99)  
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 จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน 
(จั่นอนุสรณ์) ที่เรียนวิชา พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 153 คน นักเรียนชาย จ านวน 42 คน และนักเรียน
หญิง จ านวน 111 คน โดยใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 
13-18 ปี) ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ทีม่ีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เฉลี่ยเท่ากับ 0.94 และ 0.93 
ตามล าดับ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit 
and Reach) ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที (30 Seconds Modified Push ups) ลุก-นั่ง 60 วินาที   
(60 Seconds Sit ups) และยืนยกเข่าข้ึนลง 3 นาที (3 Minutes Step up and Down) (ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562: 8-19) ผลการทดสอบพบว่า นักเรียน จ านวน 34 คน เป็นนักเรียนชาย 
จ านวน 5 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 29 คน มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ า-
ต่ ามากทุกรายการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 
2562: 24-28) จากการสอบถาม พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ไม่ถูกต้อง    
ไม่ชอบเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย แต่ใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือ ท่องเว็บ เล่นเกมออนไลน์  
และดูซีรีย์ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ดังนั้น ผู้รายงาน    
จึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์
กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน    
(จั่นอนุสรณ์) เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มนี้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกาย   
ในระดับปานกลาง-ดีมากทุกรายการ มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม รักและเห็น
คุณค่าของการออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาได้อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย   
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน  
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) เพ่ือศึกษา    
ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 
และพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จัน่อนุสรณ์) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน  
(จั่นอนุสรณ์) ที่เรียนวิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด จ านวน 153 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน      
(จั่นอนุสรณ์) ที่เรียน วิชา พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    
และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพอยู่ในระดับต่ า-ต่ ามากทุกรายการ  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย จ านวน 34 คน เป็นผู้มีสุขภาพดี และเข้าร่วม
โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานด้วยความสมัครใจ  
 แบบแผนกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design  
ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการวัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกาย           
แบบผสมผสาน 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.1  โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน ประกอบด้วย โปรแกรม                
การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา และโปรแกรมการออกก าลังกายแบบสถานี 
 3.2  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 
กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562: 8-19) 
 3.3  แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส าหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
(อายุ 13 - 18 ปี) (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562: 20) 
 3.4  แบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 3.5  แบบประเมินความพร้อมก่อนการออกก าลังกาย (Physical activity readiness 
questionnaire: PAR-Q) (สมชาย  ลี่ทองอิน, 2552: 5-6)   
 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
และพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน มีขั้นตอนการพัฒนาและ
หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน ประกอบด้วย โปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบหนักสลับเบา และโปรแกรมการออกก าลังกายแบบสถานี มีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรม ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองคป์ระกอบของ 
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักพ้ืนฐานของการฝึก  
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ปริมาณของการฝึก ขั้นตอนของการฝึก การออกก าลังกายแบบใช้น้ าหนักร่างกาย การออกก าลังกาย
แบบแอโรบิก การฝึกแบบหนักสลับเบา และการฝึกแบบสถานี เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
สร้างโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา และโปรแกรมการออกก าลังกายแบบสถานี 
  1.2  การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา เพ่ือพัฒนาความอดทน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และองค์ประกอบของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วน
ของร่างกายระหว่างน้ าหนักกับส่วนสูง และโปรแกรมการออกก าลังกายแบบสถานี เพ่ือพัฒนา 
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง แขน และส่วนบนของร่างกาย และความยืดหยุ่น 
ของกล้ามเนื้อและข้อต่อของข้อไหล่ หลัง ข้อสะโพก และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง โดยผสมผสานกับ
หลักการฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป (Principle of Overload) และหลักการฝึกแบบก้าวหน้า (Principle 
of Progression) โดยการเพ่ิมเวลาฝึกแต่ความหนักเท่าเดิม เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์
กับสุขภาพ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละประมาณ 40-50 นาที (เวลา 16.00-16.50 น.)  
โดยด าเนินการฝึกตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1)  ขั้นอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เริ่มจากการวิ่งเหยาะเบา ๆ จากนั้น
บริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียดและเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อต่อและกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมระบบกล้ามเนื้อและระบบหายใจให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
  2)  ขั้นฝึก (Work out) ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ด าเนินการฝึกโดยยึดหลัก 
การฝึกแบบหนักสลับเบา เพ่ือพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และ
องค์ประกอบของร่างกาย และด าเนินการฝึกโดยยึดหลักการฝึกแบบสถานี เพ่ือพัฒนาความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว  
  3)  ขั้นคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เริ่มจากการเดิน 
ช้า ๆ พร้อมแกว่งแขน และหมุนแขน จากนั้นบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายหลังเสร็จสิ้นการฝึกในแต่ละวัน เพ่ือปรับสภาพร่างกายทุกส่วนให้กลับสู่สภาวะปกติ    
และเพ่ือพัฒนาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
  1.3  น าโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน ที่ผู้รายงานสรางข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสอนพลศึกษา จ านวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง
ความเหมาะสมของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา และโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบสถานี ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า พร้อมน าแบบ
ประเมินคุณภาพของโปรแกรมการออกก าลังกายไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of item objective congruence) พบว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เฉลี่ยเท่ากับ 0.92 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อทุกข้ออยู่ในช่วง 0.80 - 1.00 
   1.4  น าโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  
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กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน     
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ผลการทดลองใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน พบว่า นักเรียน 
ที่ได้รับการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน และมี
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง-ดีมาก ทุกรายการ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะรูปแบบของกิจกรรมการฝึก สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ง่าย ๆ มีความปลอดภัยสูง  
ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น และสามารถออกก าลังกายได้ครั้งละจ านวนหลายคน ซึ่งมีความเหมาะสมมาก
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสถานที่ เนื่องจากโรงเรียนมีพ้ืนที่เพียง 8 ไร่เศษ แต่มีนักเรียนมากกว่า 2,000 คน 
 2.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นแบบทดสอบมาตรฐานมาตรฐาน ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13-18 ปี) (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2562: 8-19) จ านวน 5 รายการ  
ประกอบด้วย 1) ดัชนีมวลกาย 2) นั่งงอตัวไปข้างหน้า 3) ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที 4) ลุก-นั่ง 60 
วินาที 5) ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาท ี
 3.  แบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย เป็นแบบวัดที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการออกก าลังกาย และด้าน
พฤติกรรมการออกก าลังกาย มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 

 3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสร้างแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 3.2  ก าหนดขอบเขตและสร้างแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน 4 ส่วน  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล (ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย        

อยู่ในระดับต่ า-ต่ ามากทุกรายการ) ได้แก่ ชื่อ เลขท่ี และห้อง มีลักษณะเป็นแบบตอบค าถามสั้น ๆ  
 ส่วนที่ 2  ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เป็นแบบวัดความรู้ แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยให้นักเรียนเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
แต่ละข้อ คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
   การแปลความหมายของระดับความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย โดยก าหนดช่วง 
ของคะแนน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดี  หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (คะแนนระหว่าง 16 - 20)  
   ระดับปานกลาง  หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ 60-79 (คะแนนระหว่าง 12 - 15)  

  ระดับไม่ดี  หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ 59 ลงมา (คะแนนระหว่าง 0 - 11) 
  ส่วนที่ 3  ด้านเจตคติต่อการออกก าลังกาย เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า         
3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดความหมาย ดังนี้ 
   เห็นด้วย  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึก  
   ไม่แน่ใจ  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับความรู้สึก  
   ไม่เห็นด้วย  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึก  
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  ส่วนที่ 4  ด้านพฤติกรรมการออกก าลังกาย เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า  
3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนด
ความหมาย ดังนี้ 
   ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ า มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ 
   ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง ประมาณ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
   ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติ 
   เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อขึ้นอยู่กับข้อก าหนด ดังนี้ 

กรณีข้อค าถามเชิงบวกให้คะแนน ดังนี้  กรณีข้อค าถามเชิงลบให้คะแนน ดังนี้  
   เห็นด้วย/ ปฏิบัติเป็นประจ า 3  คะแนน  เห็นด้วย/ ปฏิบัติเป็นประจ า 1  คะแนน  
   ไม่แน่ใจ/ ปฏิบัติบางครั้ง  2  คะแนน  ไม่แน่ใจ/ ปฏิบัติบางครั้ง  2  คะแนน  
   ไม่เห็นด้วย/ ไม่เคยปฏิบัติ  1  คะแนน  ไม่เห็นด้วย/ ไม่เคยปฏิบัติ  3  คะแนน  
   การแปลความหมายของระดับเจตคติต่อการออกก าลังกาย และระดับพฤติกรรม 
การออกก าลังกาย โดยก าหนดช่วงของคะแนนเฉลี่ย ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.34 - 3.00 
   ระดับปานกลาง  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.67 - 2.33 

  ระดับไม่ดี  หมายถึง  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.66 
 3.3  น าแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย ที่ผู้รายงานสรางข้ึน ให้ผู้เชี่ยวชาญ     

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสอนพลศึกษา จ านวน 5 คน ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง
ความเหมาะสมของแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและได้ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน า พร้อมน าแบบประเมินคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย     
ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
   3.4  น าแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที ่6/5 จ านวน 21 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  

 3.5  น าแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย มาตรวจให้คะแนนและน ามาวิเคราะห์ 
หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ด้านความรู้เกี่ยวกับ 
การออกก าลังกาย ส่วนด้านเจตคติต่อการออกก าลังกาย และด้านพฤติกรรมการออกก าลังกาย      
หาค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของ Cronbach ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (œ - coefficient)  
 วิธีด ำเนินกำรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้รายงานเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการฝึก วิธีการฝกตาม
โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การประเมินพฤติกรรม 
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การออกก าลังกาย การเตรียมตัวกอนเขารับการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน 
 2.  คัดเลือกนักเรียนผู้ช่วย จ านวน 5 คน โดยนักเรียนผู้ช่วยจะไดรับการฝึกมาเป็นอย่างดี 
ท าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ อ านวยความสะดวก ตรวจสอบ บันทึกผลการฝึกตามโปรแกรม         
การออกก าลังกายแบบผสมผสาน และบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 3.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบวัดพฤติกรรมการออกก าลังกาย และท าแบบประเมิน
ความพร้อมก่อนการออกก าลังกาย (PAR-Q) 
 4.  ด าเนินการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม  
ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วนั ๆ ละประมาณ 40-50 นาที 
 5.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน 5 รายการ และท าแบบวัด
พฤติกรรมการออกก าลังกาย  
 6.  น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาสรุปผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
 การน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.  หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.  เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ก่อนและหลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน โดยการทดสอบค่าที (t-test for 
Dependent Samples) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
  1.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน 5 รายการ ประกอบด้วย 
ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าข้ึนลง  
3 นาที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน
ดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้พบว่า ก่อนการฝึกตามโปรแกรม
การออกก าลังกายแบบผสมผสาน นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย
รายการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 
3 นาที อยู่ในระดับต่ ามาก ส่วนรายการทดสอบดัชนีมวลกาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับท้วม    
และพบว่า หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีมาก คือ รายการทดสอบยืนยกเข่าข้ึนลง 3 นาที ส่วนรายการ
ทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที และลุก-นั่ง 60 วินาที มีผลการประเมิน      
อยู่ในระดับปานกลาง และรายการทดสอบดัชนีมวลกาย มีผลการประเมินอยู่ในระดับสมส่วน 
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  2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย     
ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคตติ่อการออกก าลังกายและด้านพฤติกรรม         
การออกก าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบ   
ผสมผสานดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้พบว่า ก่อนการฝึกตาม
โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เจตคตติ่อการออกก าลังกาย และ
พฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับไม่ดี และพบว่า หลังการฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบผสมผสาน นักเรียนมีผลการประเมินพฤติกรรมการออกก าลังกายทุกด้านอยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
 โปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสาน มีความเหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีอายุ
ระหว่าง 16-18 ปี โดยครูผู้สอนต้องก ากับและติดตามพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียน    
ด้วยตนเองทุกครั้ง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตามโปรแกรมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วยังคอยดูแล  
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน าเมื่อนักเรียนประสบปัญหาขณะฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกาย
แบบผสมผสาน ส าหรับนักเรียนที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 16 ปี ครูผู้สอนสามารถปรับความหนักและ
ระยะเวลาในการฝึกของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม 
 ส ำหรับกำรวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาโปรแกรมการออกก าลังกายรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย        
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพส าหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับต่ า  
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ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  ในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อผู้วิจัย นางชฎาภรณ์  อินทร์ยา 
 ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   3) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   3.1) เพ่ือ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   3.2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน  3.3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนกุฉินารายณ์  จ านวน 37 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกุฉินารายณ์  จ านวน 
27 คน รวม 64 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  1) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  2)  แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาของการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   4)  แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และ t – test 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพปัญหาในการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและความ
ต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการตรวจสอบความเข้าใจ  2) ขั้นการบู รณาการมโนมติ  3) ขั้นการ
สอนและการทดสอบการอ่าน  4) ขั้นการทบทวนและสะท้อนผล 5) ขั้นการประเมินผล 
                     3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน 
กุฉินารายณ์ เท่ากับ 84.33/82.27 และโรงเรียนกุฉินารายณ์  เท่ากับ 84.99/82.60 พบว่ารูปแบบมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รวมทั้งนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  ในการอ่านอย่างมี                       
              วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149



บทน ำ 

 มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอ่ืน ๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 ยกตัวอย่าง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคมและอุตสาหกรรม 
เป็นสาเหตุที่ท าให้มนุษย์ต้องต่อสู้ ดิ้นรนเพ่ือก้าวให้ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ เหล่านี้มนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก   เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องตระหนักและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สังคมไทยไม่ใช่สังคมที่หยุดนิ่ง แต่เป็นสังคมที่มีความเป็นพลวัตปรับตัวตลอดเวลาตามกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและในโลกในแง่หนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมที่พยายามหมุนตามกระแส
ของการเปลี่ยนแปลง ต้องพยายามหมุนตามโลกให้ทันด้วยการศึกษาและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังนี้   
การปรับตัวจึงต้องขึ้นอยู่กับสองตัวแปรหลักคือการศึกษาและวัฒนธรรม (ลิขิต ธีรเวคิน.  2548) 
 การที่จะอยู่รอดในสังคมได้นั้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและพัฒนา เพ่ือก้าว
ทันเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้ การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่บุคคลในสังคม
จะต้องเข้าถึง เพ่ือทราบข่าวสาร เป้าหมายส าคัญของการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้คนคิดเป็น มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ วิจัย น าไปสู่การสร้างทฤษฎี เพ่ือน าไปประยุกต์แก้ปัญหาและพัฒนา สิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข การจัดการศึกษาที่เป็นระบบเท่านั้นที่จะท าให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนและเติบโตพร้อมทั้ง
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์จากแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้เผยถึงปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาในเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่ประเทศจะ
เข้มแข็ง จ าเป็นที่จะต้องมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 (ราชกิจจา
นุเบกษา.  2554 : 3)  
 ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (ASEAN Economic Community-AEC) ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้กระทั่งการศึกษา ภาษาจึงเป็น
ประเด็นแรกที่ส าคัญ ที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากภาษาราชการของอาเซียนที่ใช้
สื่อสารนั้น คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีส าคัญและจ าเป็นมากขึ้นที่ประเทศไทย
จะต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอัน
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พึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ต้องมีการปรับการ
เรียนการสอน (ฟาฎินา วงศ์เลขา.  2553) 
 ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542 : 17) ได้กล่าวว่าการอ่านเป็นก็คือการอ่านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นเองการอ่านเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนเพราะ
นักเรียนต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียน การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายและกว้างขวาง และข้อมูลที่นักเรียนได้รับจากการอ่านนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และให้โทษ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนักเรียนจึง
จ าเป็นต้องรู้จักอ่านแล้วคิด พิจารณา แยกแยะ และประเมินข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวเหล่านั้นได้ว่ามี
ความถูกต้อง มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจึงควรส่งเสริม
ทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2549 : 1) 
นักเรียนยังมีข้อบกพร่องในเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอยู่มาก 
 เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่อ่านได้ตลอดจนยังขาด
ทักษะในการจับความคิดส าคัญของผู้เขียนที่ส่งมายังผู้อ่าน และไม่สามารถยกจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ 
จากผลการประเมินและจากการส ารวจหาสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมานั้น ท าให้เห็นถึงปัญหาด้าน
ความสามารถในการอ่านของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนขาดก็คือ ความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

 ประเสริฐ อุ้ยคัชชะ (2546 : 1) กล่าวถึง สภาพการเรียนการสอนทักษะการอ่านที่
ผ่านมามักไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรครูยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบสรุป แบบบรรยายเน้นเนื้อหาวิชา
มากกว่าจะสอนให้ผู้ เรียนรู้จักคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี
ความส าคัญต่อนักเรียนทุกระดับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
แสวงหาความรู้ เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยความคิดสติปัญญาและประสบการณ์
อีกท้ังต้องอาศัยสมาธิในการอ่าน เพ่ือพิจารณาการอ้างอิงหลักฐาน การให้เหตุผลประกอบการแสดงความ
คิดเห็นแยกข้อเท็จและข้อจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นอีกทั้งต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการเขียน ดังนั้นการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณจึงควรได้รับการส่งเสริมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถทางการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ เพราะปัจจุบันข่าวสารและวิวัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อนักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดที่ถูกสิ่งใดผิด โดยใช้เหตุผลและประสบการณ์  มาตัดสิน
ข้อความหรือสิ่งที่ได้อ่าน (สุวรา บัวทอง.  2546 : 60) การอ่านมีหลายระดับ การอ่านในระดับชั้นสูง ได้แก่ 
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การอ่านอย่างมีวิจารณญาณท่ีนภาลัย สุวรรณธาดา (2526 : 563) ได้กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ไว้ว่า “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้ความคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ และประเมิน
ได้ว่าข้อความหรือเรื่องที่อ่านนั้นสิ่งใดเป็นใจความส าคัญ สิ่งใดเป็นใจความประกอบ และสามารถแยก
ข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผู้เขียนที่เสนอแก่ผู้อ่าน รวมทั้งประเมินได้ว่ าผู้เขียน สื่อสารได้ตามที่
ต้องการหรือไม่” และประภาศรี สีหอ าไพ (2524 : 331) ให้ความเห็นว่า “การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แนะน าความคิด คติธรรมที่ได้มาประกอบกับประสบการณ์ท าให้เกิด
ความคิดก้าวไกล ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การแก้ปัญหาได้” 
 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ สมถวิล วิเศษสมบัติ (2528 : 74) ที่กล่าวถึง “การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะผู้อ่านไม่ใช่จะรับเฉพาะความคิดเห็น
ของผู้เขียนเท่านั้นผู้อ่านจะต้องน าความคิดเห็นของผู้เขียนมาประกอบกับความคิดเห็นของตน ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ได้” นอกจากนี้ ประเทิน มหาขันธ์ (2530 : 173) ยังได้กล่าวถึง 
 ความส าคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้ว่า ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านการสื่อสารมวลชนมีมาก การรับข่าวสารจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณให้รอบคอบ เพ่ือการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องไม่ถูกหลอกในค าโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่าง ๆ การที่บุคคลจะไปถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ดังค ากล่าวของ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2527 : 125) ที่กล่าว
ไว้ 
 สรุปได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้น เป็นการอ่านขั้นสูงที่ต้องฝึกฝนให้ผู้อ่าน
รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุผลเพ่ือมาตัดสินใจข้อความ วิเคราะห์ สรุปและประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ อันนับว่า
เป็นประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประวันการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรก็ให้ความส าคัญของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ โดยผู้อ่านรู้จั้กใช้ความคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ตีความและประเมินค่าจากสารหรือสื่อที่ได้อ่าน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่ อ่าน
สอดคล้องกับค ากล่าว ของสมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2531 : 69-70)  
ที่กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ คือการอ่านที่ใช้ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง เป็น 
การอ่านอย่างระมัดระวังตรวจหาเหตุผลที่นอกจากจะให้เกิดความรู้ และยังเกิดปัญญาในที่สุดด้วย  
การอ่านแล้วคิดหาเหตุผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ด้วยการพินิจพิจารณาท าได้แม้แต่ในระดับแรก ๆ ไป
จนถึงระดับลึกซึ้งสูงสุด การสอนทักษะการอ่านจึงมีความจ าเป็นที่จะสอนให้นักเรียนอ่านอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือจะได้ไม่หลงกลไปกับสื่อต่าง ๆ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยพัฒนาทักษะความคิด
ของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ความจริง เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องโดยอาศัยการแปลความตีความหมาย
ของข้ อมู ลและลงข้ อสรุ ปอย่ า งมี เหตุ ผล  ผู้ เ รี ยนสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไปประยุ กต์ ใ ช้ ใน 
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การด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (สุชาติ วรรณขาว. 2549 : 25) การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นเทคนิค
การอ่านเพ่ือค้นหาข้อมูลและแนวคิดที่ปรากฏในเนื้อหา ส่วนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นเทคนิ คเพ่ือ
การประเมินข้อมูลและความคิดเพ่ือตัดสินใจที่จะยอมรับและเชื่อ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณอาศัยการ
คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  ส า ม า ร ถ พั ฒ น า แ ล ะ ฝึ ก ฝ น ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้   
(สุวิทย์ มูลค า และคณะ.2549 : 49) ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเทคนิควิธีการในการน ามา
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณใน
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ว่า “ผู้เรียนจะต้องมีวิจารณญาณ ด้านการคาดการณ์ ก าหนด
เป้าหมายแนวทางในการตัดสินใจ ประเมินและเลือกแนวทางในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ” 
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การอ่านอย่างวิจารณญาณมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ที่จะน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถท าให้ผู้เรียนแก้ปัญหาในการอ่านได้ด้วยตนเอง 
 เมตาคอกนิชัน เป็นการคิดเกี่ยวกับการคิด (Thinking about Thinking) โดยเมตา
คอกนิชันเป็นความสามารถทางการคิดที่บุคคลสามารถรู้ถึงกระบวนการคิดและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก 
กระบวนการคิดของตน ซึ่งอาจปรากฏเป็นความรู้หรือเป็นกิจกรรมทางการคิดที่มีเป้าหมายและมีทิศทาง 
(Flavell.  1979 : 906-911) ให้ค าจ ากัดความหมายของเมตาคอกนิชันว่า เป็นการตระหนักรู้ของบุคคล
เกี่ ย วกั บกระบวนกา รคิ ด ของตน เ อง  และ  Cross และ  Paris (1988 :131-142)  อธิ บ าย ว่ า  
เมตาคอกนิชันเป็นเป็นการที่บุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดของตนเอง และสามารถควบคุม
ความคิดตลอดจนการประเมิน วางแผน และจัดระบบความคิดของตนเอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  
เมตาคอกนิชันเป็นความรู้หรือการตระหนักรู้ของบุคคลเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองโดยบุคคล
สามารถควบคุมกระบวนการคิด 

 การวางแผน การจัดระบบความคิด การตรวจสอบการคิดของตนเอง และประเมิน
ตนเองหลังท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้การใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน (Metacognitive Strategy) จะช่วยให้
ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีเหตุผลและสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตัวเองได้ ซึ่งในปัจจุบันนักการศึกษา
ด้านการอ่านต่างก็ให้ความสนใจในการพัฒนาวิธีการสอนอ่านที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน
ในการอ่าน เพราะยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน หมายถึง วิธีการหรือข้ันตอนที่จะท าให้การเรียนรู้ในการอ่าน
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการอ่าน การก ากับตรวจสอบการอ่าน และการประเมินผลการอ่านด้วย
ความส าคัญของเมตาคอกนิชันกับการอ่านที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้มีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างงานวิจัยการใช้เมตาคอกนิชันและการให้แรงกระตุ้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนโดยวิธีการสอนแบบตรงเป็น
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เวลา 6 สัปดาห์ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ในการใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสูงขึ้น คะแนนการอ่านและการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ จาก
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถมีพัฒนาการ 
 ด้านยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสูงขึ้นหลักการฝึกยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันมี
ความส าคัญส าหรับผู้อ่านทุกคน เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถแก้ปัญหาในการอ่านได้ด้วยตนเอง และจะ
น ามาซึ่งความสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ในมาตรานี้กล่าวถึงนักเรียนเป็นผู้สามารถเรียนรู้ได้ 
พัฒนาตนเองได้ และให้ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์คอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3.1 เพ่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์  
เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
โดยใชยุ้ทธศำสตร์เมตำคอกนิชัน ประกอบด้วย 
    1. แนวคิดและทฤษฎพีื้นฐาน 
    2. วัตถุประสงค์ 
    3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวจิารณญาณ 
โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 
        3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบความข้าใจ (Check 
Understanding) 
            3.1.1 กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน 
            3.1.2 กิจกรรมส ารวจบทอา่น 
        3.2 ขั้นการบูรณาการมโนมติ (Integrating) 
            3.2.1 กิจกรรมการตั้งค าถาม 
            3.2.2 กิจกรรมการบูรณาการความรู้และข้อมูลในบทอ่าน 
        3.3 ขั้นการสอนและทดสอบบทอา่น (Teaching and 
Testing) 
            3.3.1 กิจกรรมการอ่านอย่างละเอียด 
            3.3.2 กิจกรรมเขียนบันทกึจากสิ่งที่อ่าน 
            3.3.3 กิจกรรมท าแบบทดสอบ 
        3.4 ขั้นการทบทวนและสะท้อนผล (Reviewing and 
Reflecting) 
            3.4.1 กิจกรรมทบทวนการอา่น 
            3.4.2 กิจกรรมสะท้อนผลการอ่าน 
        3.5 ขั้นการประเมินผล (Assessing) 
            3.5.1 กิจกรรมการวิเคราะห ์แปลความ ตีความ 
            3.5.2 กิจกรรมสรุปผลการอา่น 
    4. ระบบสังคม  
    5. หลักการตอบสนอง 
    6. ระบบสนับสนุน  

 
กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
มีองค์ประกอบ 5 ด้านดังนี ้
    1. การจับใจความส าคัญของรายละเอียด 
    2. การรู้วัตถุประสงค์ ของผูเ้ขียน 
    3. การแยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็น 
    4. การคาดคะเนหรือท านายเหตกุารณ์หรือผลที่
จะเกิดขึน้ 
5. การประเมินคุณค่าของเรือ่ง 

 

ภำพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

155



ภำพประกอบ 3 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ระบบสังคม 
  1. บทบาทคร ู
  2. บทบาทนักเรียน 

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐำน  
    1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการอ่าน  
        1.1 ทฤษฎโีครงสร้างความรู้                   
        1.2 ทฤษฎกีารรับรูแ้ละเข้าใจ 
ตนเอง 
        1.3 ทฤษฎีประมวลผลขอ้มูล    
    2. ยุทธศาสตรเ์มตา- 
คอกนิชัน ประกอบด้วย  
        2.1 การวางแผน (Planning)  
        2.2 การก ากับตรวจสอบ 
(Monitoring) 
        2.3 การประเมินผล (Evaluation) 

 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใชยุ้ทธศำสตร์เมตำคอกนิ
ชัน  
    1. ขัน้ตอนการตรวจสอบความเข้าใจ (Check understanding)  
        1.1 กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน  
        1.2 กิจกรรมส ารวจบทอ่าน  
    2. ขั้นการบูรณาการมโนมติ (Integrating)  
        2.1 กิจกรรมการตั้งค าถาม  
        2.2 กจิกรรมการบูรณาการความรูแ้ละข้อมูลในบทอ่าน  
    3. ขัน้การสอนและทดสอบบทอ่าน (Teaching and Testing)  
        3.1 กิจกรรมการอ่านอย่างละเอียด  
        3.2 กิจกรรมเขียนบันทึกจากสิ่งที่อ่าน  
        3.3 กจิกรรมท าแบบทดสอบ  
    4. ขัน้การทบทวนและสะทอ้นผล (Reviewing and Reflecting)  
        4.1 กจิกรรมทบทวนการอ่าน  
        4.2 กจิกรรมสะทอ้นผลการอ่าน  
    5. ขัน้การประเมนิผล (Assessing) 
 

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 
  โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้  
1. การจับใจความของรายละเอียด  
2. การรู้วัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
3. การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
4. การคาดคะเนหรือท านาย เหตุการณ์  
หรือผลที่จะเกิดขึ้น  
 5. การประเมินคุณค่าของเรื่อง 

 

ระบบสนับสนุน  
1. สิ่งแวดล้อมในการเรียน การสอน  
2. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  
3. การมีส่วนร่วมจากการท า 

 

 หลักกำรตอบสนอง  
    1. การปรับพฤติกรรมผู้เรียน  
    2. การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  
    3. การพัฒนาด้านการคิด 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ  ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 3 ระยะ  ประกอบด้วย ระยะที่ 1 
การศึกษาเอกสารและบริบทในความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระยะที่ 
2 การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระยะที่ 3 การประเมินผลการใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
 ร ะยะที่  1  ก ำ รศึ กษำ เ อกสำ รแ ล ะบ ริ บท ในค วำ มต้ อ งก ำ ร รู ป แ บบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจ่ำรณญำณโดยใช้ยุทธศำสตร์  
เมตำคอกนิชัน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 2) การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 3) การวิเคราะห์
สภาพและปัญหาที่น ามาใช้ในการออกแบบการวิจัย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

  1.1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 156 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5,260 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 
30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 210 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
random sampling) 
 ระยะที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณโดยใช้ยุทธศำสตร์เมตำคอกนิชัน ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  แบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ื อส่งเสริม
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ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  2) ตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ตรวจสอบหา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ผู้ เชี่ยวชาญที่ใช้ตรวจสอบร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลและประเมินผล 
  2.2 กลุ่มทดลองน าร่อง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
กุฉินารายณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เพ่ือจัดเป็นกลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน 
 ระยะที่  3 กำรประเมิลผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณโดยใช้ยุทธศำสตร์เมตำคอกนิชัน ส ำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  1) การประเมินผลการใช้รูปแบบ  
การจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธ ศาสตร์ 
เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 และ 2) การศึกษาความพอใจเกี่ยวกับ 
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  3.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 156 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
  3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2          ปี
การศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24ของโรงเรียนกุฉินารายณ์ อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จ านวน 37 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
ด้วยวิธีการจับสลาก เพ่ือจัดเป็นกลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง จ านวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 1 ห้องเรียน 
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2. เนื้อหา 
  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 6 สัปดาห์ รวม 12 
ชั่วโมง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน กับเนื้อหาสาระของรายวิชาดังกล่าว ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
รวม 12 ชั่วโมง ส่วนเนื้อหาที่น ามาใช้ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ประด้วยบทอ่านที่น ามาจัดการ
เรียนรู้นั้นได้มาจากหนังสือพิมพ์ หนังสือเรียนอินเทอร์เน็ต นิตยสาร สารคดี และวารสาร มีทั้งบทความ 
ข่าว 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุฉินารายณ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน และนักเรียน จ านวน 210 คน 
  3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกุฉินารายณ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 
37 คน ใช้เวลา 2 สัปดาห์  
  3.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย (การน าไปใช้จริง) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุฉิ
นารายณ์จ านวน 37 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุฉินารายณ์จ านวน 37 คน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 
 4. ตัวแปร  
  4.1 ตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  4.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   

สรุปผลกำรวิจัย 

 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาในการเรียนรู้  เ พ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากส าหรับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความต้องการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับครูผู้สอนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

 2. รูปแบบการจัดกาเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย แนวคิด และทฤษฎี
พ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และมี
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ 2) ขั้นการบูรณาการการมโมมติ 
3) ขั้นการสอนและทดสอบการอ่าน 4) ขั้นการทบทวนและสะท้อนผล 5) ขั้นการประเมินผล 
 3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
  3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกุฉินารายณ์(E1/E2) มีค่าเท่ากับ 84.99/82.60 
  3.2 ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุฉินารายณ์มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุฉินารายณ์และโรงเรียนกุฉินารายณ์โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริม 
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ให้ครบกระบวนการ เพ่ือ
นักเรียนจะได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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  1.2 การประเมินศักยภาพความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ควรใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
ถูกต้องและสามารถน าข้อมูลไปพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
     2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
     2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
     2.3 ควรมีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 

 

ชื่อผู้วิจัย นายจตุรงค์  เดชะวงศ์ 

  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 

  โรงเรียนบ้านหนองดู่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 

โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ มีประชากรจ านวน 11 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกตการอ่านจับใจความของนักเรียน แบบวัดความสามารถในการอ่าน

จับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 

และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  

 ผลการด าเนินงานวิจัยพบว่า  
  จากการศึกษาสภาพปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน
บ้านหนองดู่ พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนไม่อ่านจับใจความมีหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุที่เกิด  จากตัว
นักเรียนเองที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ นักเรียน
สะกดค าไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านหนังสือไม่ออก ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์บางค า  ท าให้ไม่เข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านได้ ไม่สามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ภายในเรื่องที่อ่านได้  
  ผลการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5-6 พบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 185.80 ( �̅�=16.89 ) และผลการวัด
ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
49.39 ค่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 66.66 ผลต่างคะแนนหลังและก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
17.27 ตามล าดับ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 
5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ พบว่า อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย       

( �̅� = 4.43 , S.D = 0.34 )  
 

ค ำส ำคัญ : ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน,เทคนิค 5W1H 
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บทน ำ 

ภาษาไทยมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงถึง ความเป็นไทย เราใช้

ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชาติท าให้เกิด

ความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ปัจจุบันเราใช้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ การสอนวิชาการ ต่าง ๆ ต้องอาศัยภาษาไทยในการสื่อความเข้าใจ  ทั้งสิ้นนอกจากนั้น

ภาษาไทยยังจัดอยู่ในกลุ่ม ทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพราะการเรียน ภาษาไทยเป็นทักษะความเข้าใจ 

ในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้ภาษาเป็นสื่อของ  ความคิด ความเข้าใจ และแสวงหา

ความรู้เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (กรมวิชาการ, 2546 : หน้า 21) 

  การอ่านเป็นวิธีส าคัญในการศึกษาหาความรู้ ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง   

ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการศึกษา  

ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่ผู้เรียนสนใจการอ่านมีความส าคัญในการเรียนทั้ งยังเป็นทักษะพ้ืนฐาน 

ในทุกวิชา ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ(2560) จึงมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

ด้วยการส่งเสริม การอ่าน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย (2551: หน้า 1) จึงได้ระบุคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นว่า นักเรียนต้องมีความช านาญในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ   

ท าให้ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนนั้นจึงมี  

เป้าหมายส าคัญ คือ ให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน เนื่องจากการอ่านมีความจ าเป็นต่างชีวิตของคน ในยุค

ปัจจุบัน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ วิทยาการและความนึกคิด การอ่านช่วยให้ สามารถ

ติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าได้ทัน ช่วยเพิ่มพูน ประสบการณ์ความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ

ให้คนมีความงดงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา และความสามารถในทางที่ดีงามด้วย ตนเอง และท าประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี การอ่านเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมประสานความรู้  ความเข้าใจของมนุษย์ทุกชาติทุก

ภาษา ให้ประจักษ์ความจริงอย่างเดียวกันและสามารถประกอบกิจ ต่างๆ ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี โดยแววมยุรา 

เหมือนนิล (2553) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญและสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่อ่าน

หนังสือน้อยลง ประมวลได้ว่า การฝึกฝนอ่านจับใจความส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น

พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ที่ส าคัญที่สุด เป็นการอ่านเน้นเนื้อเรื่องมุ่งค้นหาความเป็นสาระของเรื่อง ซึ่ งมี

สาระครอบคลุมข้อความอ่ืน ๆ ในย่อหน้านั้นหรือเนื้อเรื่องทั้งหมด การอ่านสามารถสร้างความคิดและ          

จิตนาการให้ผู้อ่านได้ดีกว่าสื่ออ่ืน ๆ ถ้านักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้ อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่

ถูกต้อง ถึงจะมีวรรณกรรมดี ๆ มากมายก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้  สาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือ
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น้อยลง ไม่รักการอ่านและใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นอินเทอร์เน็ต อีกทั้งส่วนหนึ่งเกิดมาจากนักเรียนจ านวน

มากอ่านจับใจความส าคัญไม่เป็นหรืออ่านได้ช้า ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน  

จากปัญหาการอ่านข้างต้น และจากการที่ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพทั่วไป และข้อมูลจากการสอน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนบ้านหนองดู่ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า สาเหตุที่ท าให้

นักเรียนไม่อ่านจับใจความมีหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุที่เกิด จากตัวนักเรียนเองที่ไม่มีความกระตือรือร้นใน

การเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนสะกดค าไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่าน

หนังสือไม่ออก ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์บางค า ท าให้ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถเรียบเรียง

เหตุการณ์ภายในเรื่องที่อ่านได้ สาเหตุที่เกิดจากตัว ผู้สอนที่มีรูปแบบ เทคนิค สื่อ หรือวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ไม่น่าสนใจ ผู้สอนไม่สนใจลีลาในการ เรียนรู้ของนักเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สอดรับกับ

ความสามารถหรือความถนัดของผู้เรียน ขาด ตัวอย่างที่หลากหลาย ขาดการให้เวลาในการฝึกฝน และที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งคือเทคนิคที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยากเกินไป ไม่มีความน่าสนใจ จึงท าให้

ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรวมถึงเกิดทัศนคติ

ที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนต้องการท าให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีนั้น นักเรียนต้องเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดขึ้น การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและน าไป ท่องจ าเพื่อการสอบเท่านั้น 

แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง กว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่

ครูผู้สอนน ามาใช้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (อุษา คงทองและ

คณะ, 2553 : หน้า 1) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการ เรียนรู้คือสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่ง

ต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 1) มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน นักเรียนกับ

นักเรียน นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนกับนักเรียนกับ สิ่งแวดล้อม 2) ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์

นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 3) นักเรียน สามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ (สุมน อมร

วิวัฒน์, 2533 : หน้า 460) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ดีนั้นไม่เพียงแต่มีครูผู้สอนเป็นตัวขับเคลื่อน

ความรู้ไปสู่นักเรียนเท่านั้นยังมีปัจจัยอ่ืนๆอีกหลาย อย่างทั้งตัวผู้เรียน รูปแบบการสอน เทคนิควิธีการต่างๆ สื่อ

ต่างๆที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนความรู้ให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ

เพ่ิมข้ึน โดยการใช้ชุดแบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยน าแนวคิดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

5W1H ซึ่งเป็นทฤษฎีของบลูม (Bloom) ใช้ในงานวิจัย เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจาก

นิทาน จ านวน 5 ชุด ซึ่ง วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม (2549) กล่าวถึงทฤษฎีความคิด 
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ของบลูม (Bloom) ในการใช้ค าถาม 5W1H ว่าประกอบด้วยค าถาม 6 ประเภท ดังนี้1. Whoใคร คือ สิ่งที่เรา

ต้องรู้ว่า ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวข้อง ใครได้รับผลกระทบในเรื่องนั้นบ้าง 2 . What ท าอะไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้

ว่า เราจะท าอะไร แต่ละคนท าอะไรบ้าง 3. Whereที่ไหน คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สถานที่ที่เราจะท าว่าจะท าที่

ไหน เหตุการณ์นั้นอยู่ที่ไหน4. When เมื่อไหร่ คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า ระยะเวลาที่จะท าจนถึงสิ้นสุด เหตุการณ์

หรือสิ่งที่ท านั้นท าเมื่อ วัน เดือน ปี ใด 5. Why ท าไม คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะท านั้น ท าด้วยเหตุผลใด 

เหตุใดจึงไดท้ าสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ และ 6. How อย่างไร คือ สิ่งที่เราต้องรู้ว่า เราจะสามารถท าทุก

อย่างให้บรรลุผลได้อย่างไร เหตุการณ์หรือ สิ่งที่ท านั้นท าอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้มี

ความสามารถ ในการสื่อความหมายของเนื้อหา สามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ เรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในเรื่องโดย

การ วิเคราะห์จากค าถาม นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีกระบวนการขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ที่มากขึ้น  ซึ่ง

ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะส าคัญของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาไทย และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 

ต่อไป  

 

วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจาก
นิทาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
โรงเรียนบ้านหนองดู่ โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชำกร 
  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6  โรงเรียนบ้านหนองดู่ ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 11 คน  
 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 60 นาท ี
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 เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาจากการศึกษาแบบเรียนภาษาไทยชั้นปประถมศึกษาปีที่ 5-6 เทคนิค

, การอ่านจับใจความส าคัญ,  นิทานและวรรณคดี, เทคนิค 5W1H 

 

 เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  1. เครื่องมือในกำรวิจัย 

   1.1 แบบสังเกตการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

   1.2 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน 

   1.3 แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 

   1.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 

5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 

  2. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

   เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสังเกตการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

5-6, แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน, แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึก

การอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ

จากนิทาน ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ต าราและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ่านจับใจความส าคัญ 
   ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ โดยตรวจสอบซ้ ากับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเท่ียงตรง   
   ขั้นที่ 4 น าแบบประเมินผลไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ
ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence 
หรือ IOC) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
   ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องขอข้อค าถามที่ได้จากการค านวณจากสูตรที่จะมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การพิจารณาการโดยใช้ค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (ศิริชัย  
กาญจนาวาสี, 2556) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ .79 
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  ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ)  
   ขั้นที่ 6 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในต าบลบ้านเรือน จ านวน 20 คน ที่เป็นประชากร และน า
ค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 
0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป และหาประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานโดยใช้เทคนิค 5W1H ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นโดยการประเมินชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ซึ่ง 𝐸1 / 𝐸2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/ 83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ก าหนดไว คือ 80/80 
  ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์ท าเป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 กำรรวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)  
 1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  โดยการใช้

แบบสังเกตการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัด

ความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ก่อน

เรียน (pretest) จ านวน 30 ข้อๆ รวม 30 คะแนน โดยท าในช่วง 14.30 – 15.10 น. ใช้เวลาในการท าแบบ

ก่อนเรียน 40 นาท ีพร้อมเก็บคะแนนไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.2 ศึกษาเอกสาร แบบเรียน งานที่วิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความและเทคนิค
การอ่านจับใจความ 5WH1 

 1.3 จัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดู่  
โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบและแนวทางในการด าเนินการอ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
เพ่ือวางแผนและสร้างรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action)  
 2.1 สร้างชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ซึ่งการทดลองครั้งนี้

ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 60 นาท ี
 2.2 ปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน จุดประสงค์ 

การเรียนรู้และวิธีประเมินผลการเรียนในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ 
 2.3 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มประชากร ท าชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน 

ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยใช้ชุดฝึกการ
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อ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น.รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ตาม

ตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงก าหนดการด าเนินการจัดใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้
เทคนิค 5W1H 

สัปดำห์ วัน เวลำ ชื่อกิจกรรม 
1 วันจันทร์ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานคุณธรรม 

วันพุธ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานคุณธรรม 
วันศุกร์ 14.30 – 15.30 น. แบบทดสอบเก็บคะแนน 

2 วันจันทร์ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานยอดกตัญญู 
วันพุธ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานยอดกตัญญู 
วันศุกร์ 14.30 – 15.30 น. แบบทดสอบเก็บคะแนน 

3 วันจันทร์ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานอีสป 
วันพุธ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานอีสป 
วันศุกร์ 14.30 – 15.30 น. แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4 วันจันทร์ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานพื้นบ้าน 
วันพุธ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานพื้นบ้าน 
วันศุกร์ 14.30 – 15.30 น. แบบทดสอบเก็บคะแนน 

5 วันจันทร์ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานความพอเพียง 
วันพุธ 14.30 – 15.30 น. ชุดนิทานความพอเพียง 
วันศุกร์ 14.30 – 15.30 น. แบบทดสอบเก็บคะแนน 

  2.4 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ หลังเรียน (Posttest) จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยท า

ในช่วง 14.30 – 15.10 น. ใช้เวลาในการท าแบบหลังเรียน 40 นาที พร้อมเก็บคะแนนไว้ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation) 

  3.1 จัดการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในชั้นเรียน โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ มาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

  3.2 จัดกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน ซึ่งการนิเทศติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการและผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่ได้ลงมือกระท าลงไป รวมทั้งสังเกตการณ์ปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ามีสภาพหรือลักษณะเป็นอย่างไร 
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  3.3 สรุปผลการนิเทศติดตามเพ่ือน าสภาพผลการด าเนินงาน ปัญหาที่พบ มาปรับปรุงพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่    

 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (reflection) 

  4.1 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้การ

ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้าน

หนองดู่หลังเรียน (Posttest) จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน 

 4.2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 

5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ จากประชากรจ านวน 11 คน  

 4.2 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนมาตรวจให้คะแนนและน าไปท าการ

วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัยต่อไป 

 4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรม เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารจากแบบสังเกตการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยน ามาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุปโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อน

เรียนและหลังเรียน, แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการ

อ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้าน

หนองดู่ โดยค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ดังนี้ 

   2.1 แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H 
   ค่าคะแนน 17 - 20 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
   ค่าคะแนน 13 - 16 หมายถึง  ดีมาก 
   ค่าคะแนน 9 - 12 หมายถึง  ปานกลาง 
   ค่าคะแนน 5 - 8  หมายถึง  พอใช้ 
   ค่าคะแนน 0 - 4  หมายถึง  ปรับปรุง 
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    2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้
เทคนิค 5W1H 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ผลกำรวิจัย 
 1. จากการสังเกตการณ์อ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  พบว่า สาเหตุที่ท าให้
นักเรียนไม่อ่านจับใจความมีหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุที่เกิด จากตัวนักเรียนเองที่ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนสะกดค าไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่าน
หนังสือไม่ออก ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์บางค า ท าให้ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถเรียบเรียง
เหตุการณ์ภายในเรื่องที่อ่านได้ สาเหตุที่เกิดจากตัว ผู้สอนที่มีรูปแบบ เทคนิค สื่อ หรือวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ไม่น่าสนใจ ผู้สอนไม่สนใจลีลาในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สอดรับกับ
ความสามารถหรือความถนัดของผู้เรียน ขาดตัวอย่างที่หลากหลาย ขาดการให้เวลาในการฝึกฝน และที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งคือเทคนิคที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยากเกินไป ไม่มีความน่าสนใจ จึงท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรวมถึงเกิดทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
 
 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 
5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 พบว่า 
 ตำรำงท่ี 2 แบบบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H  

กิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

คะแนนรวม �̅� ผลกำรประเมิน 
1. แบบทดสอบชุดนิทานคุณธรรม 173 15.72 ดีมาก 
2. แบบทดสอบชุดนิทานยอดกตัญญู 186 16.90 ดีมาก 

3. แบบทดสอบชุดนิทานอีสป 194 17.63 ดีเยี่ยม 

4. แบบทดสอบชุดนิทานพ้ืนบ้าน 180 16.36 ดีมาก 

5. แบบทดสอบชุดความพอเพียง 196 17.81 ดีเยี่ยม 

รวม 185.8 16.89 ดีมำก 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้
เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

185.80 ( �̅� = 16.89 ) โดยเรียงล าดับจากแบบทดสอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่ สุดเป็นล าดับแรกคือ 

แบบทดสอบชุดความพอเพียง อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 196.00 ( �̅� = 17.81) รองลงมาคือ 

แบบทดสอบชุดนิทานอีสป อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 194.00 ( �̅� = 17.63 ) และล าดับต่อมาคือ 

แบบทดสอบชุดนิทานยอดกตัญญู อยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 186.00 ( �̅� = 16.90 ) ตามล าดับ 
 
 3. ประเมินวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
 ตำรำงท่ี 3 แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
ผลต่ำงของคะแนนก่อน

และหลังเรียน 
รวม 163.00 220.00 57.00 

คิดเป็นร้อยละ 49.39 66.66 17.27 

  จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 49.39 ค่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 66.66 
ผลต่างคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.27 ตามล าดับ 
 
 4. การประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H 
พบว่า  
 ตำรำงท่ี 4 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 
5W1H 

รำยกำร 
ผลกำรควำมพึงพอใจ 

�̅� S.D ระดับ 
1. ด้านเนื้อหาการน าเสนอ 4.74 0.52 มากที่สุด 
2. ด้านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนสอน 4.24 0.47 มาก 

3. ด้านภาษาและภาพประกอบ 4.03 0.50 มาก 

4. ด้านระยะเวลา 4.48 0.23 มาก 

5. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 4.36 0.48 มาก 

รวม 4.43 0.34 มำก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 

5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.43 
, S.D = 0.34 ) เมื่อน ามาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเนื้อหาการน าเสนอ อยู่ในระดับ        

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.74 , S.D = 0.52 ) ล าดับรองลงมาคือ ด้านระยะเวลา อยู่ในระดับ มาก โดยมี
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ค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.48 , S.D = 0.23 ) และล าดับถัดมาคือ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน อยู่ในระดับ มาก โดย

มีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.36 , S.D = 0.48 ) ตามล าดับ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน
บ้านหนองดู่ พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนไม่อ่านจับใจความมีหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุที่เกิด  จากตัว
นักเรียนเองที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้  นักเรียน
สะกดค าไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านหนังสือไม่ออก ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์บางค า ท าให้ไม่เข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ภายในเรื่องที่อ่านได้ สาเหตุที่เกิดจากตัว  ผู้สอนที่มีรูปแบบ 
เทคนิค สื่อ หรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่น่าสนใจ ผู้สอนไม่สนใจลีลาในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่สอดรับกับความสามารถหรือความถนัดของผู้เรียน ขาดตัวอย่างที่หลากหลาย ขาดการ
ให้เวลาในการฝึกฝน และท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งคือเทคนิคที่ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยากเกินไป ไม่มี
ความน่าสนใจ จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนรวมถึงเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
  ผลการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยการบันทึกคะแนนจากชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน พบ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 185.80 ( �̅�=16.89 ) และผล
การวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ 49.39 ค่าคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 66.66 ผลต่างคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 17.27 ตามล าดับ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 
5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ พบว่า อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย       

( �̅� = 4.43 , S.D = 0.34 ) เมื่อน ามาจัดเรียงด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเนื้อหาการน าเสนอ อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.74 , S.D = 0.52 ) ล าดับรองลงมาคือ ด้านระยะเวลา อยู่ในระดับ มาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.48 , S.D = 0.23 ) และล าดับถัดมาคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน อยู่ใน

ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.36 , S.D = 0.48 ) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ  
   ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช ้  
   ครูผู้สอนที่น าชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค 5W1H ไปใช้ในการเรียน
การสอน ควรมีความเข้าใจในพ้ืนฐานการอ่านของนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเลือกเนื้อหาหรือบทอ่านที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและศักยภาพของ
นักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H กับวิธีสอนตาม 
รูปแบบอ่ืนเพ่ือศึกษาว่าผลที่ได้รับมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 
บรรณำนุกรม 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (12 มกราคม 2564). เข้าถึงได้จาก แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-

2564: www.moe.go.th 

วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ วีระธรรมโม. (2549). การสอนเพ่ือพัฒนาการคิด. สงขลา : เทมการ

พิมพ์. 

แววมยุรา เหมือนนิล. (2553). การอ่านจับใจความ. กรุงเทพฯ : สุรีวิยาสาส์น. 

สุมน อมรวิวัฒนา. (2533). สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 

อุษา คงทองและคณะ. (2553). องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้. กรุงเทพ: โรงพิมพ์เทียนวัฒนา พริ้นติ้ง. 
 

 

174



ชื่อเรื่อง  การปรับพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน 

ชื่อผู้วิจัย นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์   

  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน ศึกษารายกรณีของนักเรียนโรงเรียนประโคนชัย

พิทยาคม  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน ซึ่งใช้การปรับพฤติกรรม ที่มาจากแนวคิดของ

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมกันมาก โดยท าการศึกษารายกรณี การปรับพฤติกรรมจะ

เน้นที่วิธีการทางบวกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมายของการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ ต้องการ

ให้นักเรียนเกิดสมาธิและมีประสิทธิภาพในการเรียน เพ่ือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ดีขึ้น และไม่ก่อให้เกิด

ความร าคาญแก่เพ่ือนร่วมชั้น 

ค ำส ำคัญ    : พฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน 

บทน ำ 

 การพัฒนามนุษย์จะต้องพัฒนาที่การศึกษา การให้การศึกษาที่ดีและผู้เรียนพร้อมรับการเรียนรู้จะ

ส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่

ส าคัญที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพ เหตุนี้บรรยากาศภายในชั้นเรียนจ าเป็นต่อสภาพการเรียนการสอน และการ

อยู่ร่วมกันของสมาชิกในชั้นเรียน หากพบปัญหาผู้สอนต้องหาวิธีแก้ไขเพ่ือให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 

ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดังที่สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ (2532 : 60-65) 

กล่าวไว้ว่า การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญา                     

เพียงอย่างเดียว องค์ประกอบอ่ืนอาจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เช่น วุฒิภาวะ กระบวนการจัด                    

การเรียนการสอน และพฤติกรรมของผู้เรียน โดยถ้านักเรียนไม่สนใจให้ความร่วมมือ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน คุยกัน                  

ในชั้นเรียน ก็จะท าให้การเรียนการสอนหยุดชะงัก และเป็นการท าลายบรรยากาศในการเรียนรวมถึงสมาธิของ

ผู้ร่วมชั้นเรียนคนอ่ืนๆ อีกด้วย 

 พฤติกรรมที่ เป็นปัญหาในชั้นเรียนที่พบในปัจจุบันนี้  ได้แก่  พฤติกรรมลุกจากที่นั่ ง คุยกัน                      

ในชั้นเรียน และส่งเสียงดัง ในขณะที่มีการเรียนการสอน ซึ่ ง เป็นพฤติกรรมที่ เป็นปัญหารบกวน                   

การเรียนของเพ่ือนในชั้นเรียนและการสอนของครู ท าให้การเรียนการสอนไม่สามารถด าเนินไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ได ้
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 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นวิธีการที่น ามาใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา

ของนักเรียนโดยใช้ หลักการเรียนรู้เงื่อนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์ 

(Skinner) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 เอเลน (Allan. 1972 : 121-131)  มีความเห็นว่า ครูสามารถใช้พฤติกรรมของตนเองในลักษณะ                  

การให้การเสริมแรงทางสังคมด้วย ค าชมเชย การแสดงการยอมรับและให้ความสนใจเป็นแรงเสริมเพ่ือพัฒนา

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กในสภาพห้องเรียนได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ได้เช่นกัน 

 ส าหรับข้อดีและข้อควรระวังในการให้ตัวเสริมแรงทางสังคมนั้น สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543)                    

ได้เสนอแนะว่า การให้ตัวเสริมแรงทางสังคมเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย ไม่รบกวนต่อพฤติกรรมที่นักเรียนก าลังท าอยู่

และสามารถเชื่อมโยงไปสู่แรงเสริมอ่ืน ๆ ได้ จึงนับว่าเป็นตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ให้ตัวเสริมแรงทาง

สังคมจะต้องให้ด้วยความจริงใจ และเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  

วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการลดพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน โดยศึกษาการปรับ

พฤติกรรมและแนวทางอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นการหาแนวทางในการลดพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียน                            

ซึ่งเป็นการก่อกวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) คือการน าเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ทางจิตวิทยา        

ที่ได้ผ่านการวิจัย ทดสอบแล้ว มาใช้ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ และ

เป็นวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคในการปรับพฤติกรรม ซึ่งมีวิธีการหลัก 4 อย่าง คือ 

การควบคุมตนเองและการบังคับตนเอง  

          คือการที่บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการกระท าของตนเองได้ โดยที่เขาสามารถเลือก

พฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตัวเขาเอง การควบคุมตนเองและการบังคับ

ตนเองถือว่า เป็นเป้าหมายส าคัญของการปรับพฤติกรรม เพราะการปรับพฤติกรรมมุ่งหมายที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยเขาสามารถบังคับและควบคุม                    

ตัวเขาเองได้ ให้ประพฤติปฏิบัติหรือกระท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จึงถือว่าได้ ท าตามเป้าหมายของ                              

การปรับพฤติกรรม  
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การลดพฤติกรรม 

          การลดพฤติกรรม หมายถึง การตัดทอนหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไปซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว

อาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อ่ืนได้ซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  การลงโทษ  

การเสริมแรงทางบวก  

          คือ สิ่งเร้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะด ารงอยู่กล่าว คือ                  

เกิดการตอบสนองที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ บ่อยขึ้น  

แรงเสริมทางลบ  

          คือ สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ท่ีบุคคลไม่พึงพอใจ ซึ่งบุคคลอาจหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีได้ด้วยการท า

พฤติกรรมบางอย่าง บุคคลจะกระท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึง

ปรารถนาได้ หลักของการเสริมแรงทางลบ  ก็คือ การให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจตลอดเวลาเพ่ือจะได้แสดงพฤติกรรม

หลีกหนีจากสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจนั้น        

 การเรียนรู้ 

 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมของอินทรีย์

ต่อสถานการณ์หนึ่ง ที่เกิดจากการที่อินทรีย์มีประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับสถานการณ์นั้นๆ โดย

พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างถาวร และจะ

เปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ จากค านิยามดังกล่าวสามารถพิจารณาการเรียนรู้ใน

ประเด็นต่างๆได้ดังนี้ (ประทีป จินงี่ 2540 : 67-68)                                              

1. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรม 

2. พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เกิดเนื่องจากการได้รับประสบการณ์หรือ

การฝึกฝน 

3. พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมจะต้องค่อนข้างถาวร 

4. การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจะต้องมีประสบการณ์ซ้ าๆ ในสถานการณ์หนึ่งๆ 

5. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ทั้งการผ่านประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม 

6. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

การยอมรับของแต่ละสังคมเป็นหลัก 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 พฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียน หมายถึง การพูดติดต่อสื่อสารโดยใช้เสียงเพ่ือโต้ตอบสื่อสารกับ

นักเรียนคนอื่นโดยที่ครูไม่อนุญาต ในขณะ ท าการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมที่เป็น ปัญหาดังนี้ 

 1. พูดคุยเสียงดัง 

 2. พูดคยุนอกเนื้อหาที่เรียน 

 3. คุยกันโดยไม่สนใจการเรียน 

 ลดพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียน หมายถึง พฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนขณะที่ครูก าลังสอน

หรืออธิบาย ภายหลังการปรับพฤติกรรมมีความถ่ีของการคุยกันลดลง 

 วิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หมายถึง การให้รางวัลด้วยสัญลักษณ์เมื่อผู้รับการปรับพฤติกรรมมี

พฤติกรรมไม่คุยในชั้นเรียน ในเวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้รับการปรับพฤติกรรม สามารถน าสัญลักษณ์ที่รวมไว้ไปแลก

เป็นสิ่งของที่ตนเองต้องการ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ หลังจบจากการปรับพฤติกรรม 

 การปรับสินไหม หมายถึง วิธีการลดพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนของผู้รับการปรับพฤติกรรมโดยถอด

ถอนสัญลักษณ์คืนตามจ านวนที่ก าหนด เมื่อผู้รับการปรับพฤติกรรมแสดงพฤติกรรมคุยในชั้นเรียนในช่วงเวลาที่

ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ 

 การเสริมแรงทางสังคม หมายถึง การแสดงออกโดยใช้ค าพูดหรือท่าทางกับบุคคลหลังจากที่บุคคล

แสดงพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว อันมีผลท าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

ประเภทของการเสริมแรงทางสังคมอาจแบ่งเป็น 

 1. การใช้ค าพูด โดยการชมเชย ยกย่อง 

 2. การใช้ลักษณะท่าทางโดยการ ยิ้ม พยักหน้า แตะตัว 

สิ่งเสริมแรงและการลงโทษ 

  การให้รางวัลและการให้โทษ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ถ้าเราต้องการให้บุคคลมีพฤติกรรม

ที่เหมาะสม เราก็ควรจูงใจบุคคลโดยการให้สิ่งเสริมแรงตามที่เขาต้องการ  

 การลดพฤติกรรมคุยกันในชั้นเรียนสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การปรับสินไหม การควบคุมตนเอง 

การเสริมแรงทางสังคม เป็นต้น 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ านวน 1 คนโดยใช้การศึกษา

รายกรณี บอล(นามสมมติ) เป็นหนึ่งคนที่มีพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนอย่างเห็นได้ชัด ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะท า

การปรับพฤติกรรมบอล โดยใช้เทคนิคทั้งหมด 3 เทคนิค คือ 

1. การเสริมแรงทางสังคม 

2. การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 

3. การปรับสินไหม 

 โดยผู้ศึกษาได้น าเอาเทคนิคการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมาเชื่อมโยงกับการปรับสินไหมเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมเป้าหมาย การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 เป็นการสังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย   

 ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มีการปรับพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคท่ีก าหนดไว้  

 ระยะที่ 3 เป็นระยะหลังปรับพฤติกรรมเป็นการสังเกตเพ่ือดูความคงทนของพฤติกรรม 

สรุปผลกำรวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับพฤติกรรมการคุยกันในชั้นเรียนรายกรณีของนักเรียนโรงเรียน

ประโคนชัยพิทยาคม โดยการเสริมแรงทางสังคม การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรร่วมกับการปรับสินไหม                    

จากการศึกษาพบว่า การปรับพฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนของบอล (นามสมมติ)มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น พฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนลดลงจากเดิม ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 พฤติกรรมการคุยจากการสังเกตมีความถี่สูง ช่วงเวลาที่สังเกตนั้นเป็นการที่เพ่ือนออกไป

น าเสนอหน้าชั้นเรียน บอลไม่ได้สนใจเท่าท่ีควร คุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน 

 ระยะที่ 2 พฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนอยู่ในช่วงของการปรับพฤติกรรมจากที่สังเกตพบว่าตัวบอล                  

มีการคุยลดลงในระดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าการปรับพฤติกรรมมีส่วนช่วยลดพฤติกรรมเป้าหมายได้                             

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรุณ หมื่นวงศ์ ( 2540: 45) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลของการปรับ

สินไหมและการควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมความขัดแย้งของเพ่ือนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    

พบว่า การปรับสินไหมสามารถลดพฤติกรรมความขัดแย้งกับเพ่ือนของนักเรียนได้ สอดคล้องกับ ผ่องพรรณ

 เกิด พิทักษ์   (2530 : 123-124) ที่กล่ าวว่ า  การปรับสินไหมเป็นวิธีหนึ่ งที่ ใช้ลดพฤติกรรม                                  

ที่ไม่พึงประสงค์ แต่ในการศึกษาครั้งนี้การปรับพฤติกรรมใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะในการสังเกตการณ์ในช่วงนี้                   
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บอลมีพฤติกรรมการคุยลดลงเพราะบอลท าสิ่งอ่ืนจึงท าให้พฤติกรรมการคุยลดลงและในบ้างครั้งบอลนั่งเรียน

อยู่ด้านหน้าท าให้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้เด่นชัดนัก แต่ก็มีคุยบ้างเป็นครั้งคราว แต่ในช่วงที่การเรียน              

การสอนเป็นการน าเสนอจากเพ่ือนนักเรียน ซึ่งช่วงนี้จะมีการแสดงพฤติกรรมการคุย จึงท าให้การปรับ

พฤติกรรมอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเต็มที ่

ระยะ 3 เป็นช่วงหลังจากการเลิกปรับพฤติกรรมแล้ว ในช่วงนี้จากการสังเกตพบว่าพฤติกรรมการคุยยังไม่คงที่

เพราะด้วยสภาพการเรียนรู้ในช่วงนั้นๆท าให้ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการคุยของบอลและด้วยที่บอลสนใจ

กิจกรรมอ่ืนๆจึงส่งผลให้พฤติกรรมการคุยในชั้นเรียนของบอลลดลง ซึ่งพฤติกรรมนั้นคือ หลับ หรือ การเล่น

โทรศัพท์มือถือ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ส าหรับการปรับพฤติกรรมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือการแสดง

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้อย่างดีและมีสมาธิมากขึ้น 

2. ส าหรับการปรับพฤติกรรมที่จะใช้ได้ผลมากที่สุด ก็เห็นว่าจะเป็น “การควบคุมตนเอง” เพราะเมื่อทุก

คนร่วมกันปรับพฤติกรรมด้วยตัวเองแล้วก็จะส่งผลดีต่อตัวผู้กระท าและผู้อ่ืน 

3. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนั้นอาจจะมาจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น            

ถ้าครูต้องการให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจและมีเทคนิคหรือ

กิจกรรมเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัย 

1. เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับการปรับพฤติกรรมเพ่ือ

บรรลุพฤติกรรมเป้าหมายนั้นๆ 

2. ควรศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะได้โปรแกรมที่ดีมาใช้ใน

การปรับพฤติกรรม 
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ชื่อเรื่อง  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในนักเรียน 
ชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์ 

  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการ 

  โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษา

แนวทางการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปและเปรียบเทียบผลการ

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง โดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในนักเรียนชั้นอนุบาล 

1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน มีประชากรจ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกตพัฒนาการ

กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย, แบบประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยสร้าง

รูปของนักเรียนระดับปฐมวัยและแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรมร้อย

สร้างรูป ผลการด าเนินงานวิจัยพบว่า  

  สภาพปัญหาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า ชั้นอนุบาล 1/2 มีนักเรียน
มากกว่าครึ่งห้อง มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร นักเรียนยังจับดินสอไม่ค่อยได้และไม่
ค่อยถูกวิธี การลากเส้นนักเรียนก็จะลากไม่ตรงกับเส้นประ และจะลากซ้ าๆ อยู่ที่เดิมและในขณะที่นักเรียนท า
กิจกรรมศิลปะนักเรียนจะระบายสีซ้ าๆ ที่เดิม 
  ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า กลุ่มประชากรในการ

ทดลองมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.06 ( �̅� = 2.70 ) 
ภายหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในทุกกิจกรรม 
  ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรมร้อยสร้างรูป ในภาพรวม 

พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรม อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย  ( �̅� = 2.48, 
S.D = 0.22 ) และผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อหลังท ากิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย        

( �̅� = 3.67, S.D = 0.28 ) สรุปได้ว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได้แก่ด้านความแข็งกล้ามเนื้อ
มือนิ้วมือ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และด้านความคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังหลังการ
จัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการร้อยสร้างรูปทุกด้าน 
 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก,กิจกรรมร้อยสร้างรูป 
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บทน ำ 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย

อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี

ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมี

วินัยและส านึกความเป็นไทยโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหากได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่าง

ถูกวิธีเด็กจะมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาและการเรียนที่ต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานตลอดชีวิต รวมไป

ถึงเด็กจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว จากการสังเกต การเล่น การสัมผัส การซักถาม การอยากรู้ อยากเห็น 

การเรียนรู้ต้องอาศัยจากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้ประสาทสัมผัสและ

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อเล็กเป็นทักษะการใช้มือ นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์

ระหว่างมือและตา และความคล่องแคล่ว ควรให้ความส าคัญยิ่ง  

 การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเนื้อมัดเล็ก

เป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้ในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองเช่นการใส่–การถอดการติดกระดุม รูดซิป การแปรง

ฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ เป็นต้น เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ 

การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

ในทฤษฎีพัฒนาการของ(Gesell,1940:17,อ้างอิงในญาณิศา บุญพิมพ์,2552:13-14)ได้กล่าวว่า ความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กสามารถแบ่งออกเป็นระยะและมีขั้นตอน พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กนั้นมี

ความส าคัญแก่ชีวิตเพราะเป็นรากฐานของบุคคลเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่พฤติกรรมของบุคคลจะมีอิทธิพลมา

จากสภาพความพร้อมทางร่างกายได้แก่ กล้ามเนื้อต่อมกระดูก และประสาทต่างๆสิ่งแวดล้อมเป็นเพียง

ส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงได้ (Gesell) แบ่งพัฒนาการของเด็กในพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเป็น

ความสามารถของร่างกายที่ครอบคลุมอวัยวะต่างๆของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว

ทั้งหมดและพฤติกรรมด้านการปรับตัว เป็นความสามารถในการประสานงานระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับ

ระบบความรู้สึก เช่นการประสานงานระหว่างตากับมือซึ่งดูได้จากความสามารถในการใช้มือของเด็กเช่นในการ

ตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นลูกบาศก์ การสั่นกระดิ่งการแกร่งก าไลฯลฯ ฉะนั้นพฤติกรรมด้านการปรับตัวจึงสัมพันธ์

กับพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหวและ(Mayesky,1998:103-105,อ้างอิงใน กฤษณา รักนุช, 2560: 2-3) กล่าว

ว่า กล้ามเนื้อมือจะมีการพัฒนาที่ดีที่สุดในช่วงอายุ 4-5 ขวบการพัฒนากล้ามเนื้อมือควรท าต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอจึงควรจัดกิจกรรม เช่น การลากเส้น การวาดภาพ การฉีก ตัด ปะกระดาษให้เป็นรูปต่าง ๆ และการ

ปั้น ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมความสามารถของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  กิจกรรมการร้อยสร้างรูปถือเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่อยู่ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการจัด

กิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิด

ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา

ตามขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวันในการเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึง

การจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ซึ่งในด้านการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตา

มือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 

ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายหยิบจับช้อนส้อมและใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะเช่นสีเทียนกรรไกรพู่กันดิน

เหนียวฯลฯ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปซึ่งเป็นศิลปะสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผู้วิจัยพบว่า

กิจกรรมการร้อยสร้างรูป เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการ เด็กลงมือปฏิบัติจริง ได้ใช้

ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายใช้ทั้งฝ่ามือ ข้อมือ นิ้วมือ และประสาทตา ซึ่งส่งผลให้

กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรงท างานได้คล่องตัวขึ้นและยังพัฒนาการการท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างการใช้

กล้ามเนื้อนิ้วมือและประสาทตา ดังแนวคิดของ (วิภาวรณ์ โตแย้มและรุจิรา เรืองสุขสุด,2557) ได้ท าการวิจัย

เรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุ

เหลือใช้ พบว่า หลังการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เด็กมีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อมัด

เล็กสูงขึ้น โดยมีคะแนนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กแตกต่างกันโดยมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการ

ทดลองทุกคน ส่วนวนิดา พลยางนอก(2555: 48-49) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปะกับ

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กจะเป็นในลักษณะที่ส่งผลซึ่งกันและกัน คือ เมื่อเด็กมีความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะได้เป็นอย่างดี แสดงว่าเด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือดีตามไปด้ วย 

และถ้าเด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กดี ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะหรือผลงานด้านศิลปะของ

เด็กจะดีตามไปด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกับพัฒนาการทางศิลปะจะมี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้จะเป็นไปตามแบบแผนเฉพาะเป็นระยะ ๆ มิได้เกิดข้ึนโดยการบังเอิญ 

 ซึ่งจากการศึกษาสภาพปัญหาจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนชั้น

อนุบาล 1/2 พบว่า มีนักเรียนมากกว่าครึ่งห้อง มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร นักเรียน

ยังจับดินสอไม่ค่อยได้และไม่ค่อยถูกวิธี การลากเส้นนักเรียนก็จะลากไม่ตรงกับเส้นประ และจะลากซ้ าๆ อยู่ที่

เดิมและในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมศิลปะนักเรียนจะระบายสีซ้ าๆ ที่ เดิม ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญ และ
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สนใจศึกษาการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมร้อยสร้างรูป ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญ

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยศึกษาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ใน 3 ด้าน ได้แก่

ด้านแข็งแรงกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และด้านความคล่องแคล่ว

กล้ามเนื้อมัดเล็ก ว่าส่งผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหรือไม่  อย่างไร ซึ่งคาดหวังว่าผลของ

การวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวัย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปใน
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง โดยการจัดกิจกรรม
ร้อยสร้างรูปในนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัย เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
และศึกษาผลการพัฒนาการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูป ในนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ประชำกร 
  นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูน ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 คน  
 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 30 นาท ี
 
 เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาจากการศึกษาความหมายของการร้อยสร้างรูป, ความหมายของ

ศิลปะสร้างสรรค์, รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และประโยชน์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
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 เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  1. เครื่องมือในกำรวิจัย 

   1.1 แบบสังเกตพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย 

   1.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กร้อยสร้างรูปของนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

   1.3 แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรมร้อยสร้างรูป 

  2. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

   เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน

ระดับปฐมวัยและแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนใน

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากเอกสาร ต าราและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
   ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือ โดยตรวจสอบซ้ ากับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง   
   ขั้นที่ 4 น าแบบประเมินผลไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ
ท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ( Index of Item-Objective Congruence 
หรือ IOC) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ามีข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
   ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องขอข้อค าถามที่ได้จากการค านวณจากสูตรที่จะมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีเกณฑ์การพิจารณาการโดยใช้ค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (ศิริชัย  
กาญจนาวาสี, 2556) และได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ .82 
   ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
  ขั้นที่ 6 น าแบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนอนุบาลล าพูน จ านวน 20 คน ที่เป็นประชากร 
และน าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่
ตอบให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย 𝐸1 / 𝐸2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/ 83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 
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  ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์ท าเป็นฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 กำรรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในนักเรียนชั้น
อนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)  
 1.1 ศึกษาสภาพปัญหาพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 1/2 

ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับ

ปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนทดลอง (pretest) จ านวน 15 ข้อ 

ๆ ละ 3 คะแนน รวม 45 คะแนน โดยท าในช่วง 13.00-13.30 นาที พร้อมเก็บคะแนนไว้ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยเป็นคนเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.2 ศึกษาเอกสาร แบบเรียน และงานที่วิจัยที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน
ระดับปฐมวัย 

 1.3 จัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ภายในชั้นเรียนระหว่างครูที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยง และนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย เพ่ือวางแผนและสร้างรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Action)  
 2.1 สร้างรูปแบบกิจกรรมที่สอดล้องกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งการทดลอง

ครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาท ี
 2.2 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มประชากร ท ากิจกรรมร้อยสร้างรูป ใช้เวลาในการทดลอง 5 

สัปดาห์โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วันล่ะ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในช่วงเวลา 

08.30 – 09.00 น.รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงก ำหนดกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรร้อยสร้ำงรูป 
สัปดำห์ วัน เวลำ ชื่อกิจกรรม 

1 วันจันทร์ 08.30 - 09.00 น. หนูน้อยร้อยลูกปัด 
วันพุธ 08.30 - 09.00 น. ร้อยลูกปัดตามแบบ 
วันศุกร์ 08.30 - 09.00 น. ปูลงรู 

2 วันจันทร์ 08.30 - 09.00 น. รางรถไฟหรรษา 
วันพุธ 08.30 - 09.00 น. พาสัตว์กลับบ้าน 
วันศุกร์ 08.30 - 09.00 น. สายฝนพร่ าๆ 
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สัปดำห์ วัน เวลำ ชื่อกิจกรรม 
3 วันจันทร์ 08.30 - 09.00 น. สายรุ้งงามตา 

วันพุธ 08.30 - 09.00 น. พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง 
วันศุกร์ 08.30 - 09.00 น. บ้านขนมปัง 

4 วันจันทร์ 08.30 - 09.00 น. อักษรไทยแสนสนุก 
วันพุธ 08.30 - 09.00 น. พยัญชนะไทยง๊ายง่าย 
วันศุกร์ 08.30 - 09.00 น. หนูท าได้ไม่ยากเลย 

5 วันจันทร์ 08.30 - 09.00 น. ลองท าดูท าได้อยู่แล้ว 
วันพุธ 08.30 - 09.00 น. หนูคุ้นเคยพยัญชนะ 
วันศุกร์ 08.30 - 09.00 น. ฝึกต่อไปหนูคนเก่ง 

 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observation) 

  3.1 จัดการประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในชั้นเรียน โดยเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กในระดับปฐมวัยมา

ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

  3.2 จัดกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน ซึ่งการนิเทศติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการและผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่ได้ลงมือกระท าลงไป รวมทั้งสังเกตการณ์ปัจจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการตาม
แผนการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์ว่ามีสภาพหรือลักษณะเป็นอย่างไร 
  3.3 สรุปผลการนิเทศติดตามเพ่ือน าสภาพผลการด าเนินงาน ปัญหาที่พบ มาปรับปรุงพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กในระดับปฐมวัย 

 ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (reflection) 

  4.1 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อเล็กหลังทดลอง (Posttest) จ านวน 15 ข้อ ๆ ละ 3 คะแนน รวม 45 คะแนน 

 4.2 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดลองมาตรวจให้คะแนนและน าไปท าการ

วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัยต่อไป 

 4.3 วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กในระดับปฐมวัย ร่วมเสนอแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
 4.4 ผู้วิจัยวิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กกิจกรรมร้อยสร้างรูปในระดับ
ปฐมวัย ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือใช้แนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผล
การด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารจากแบบสังเกตพัฒนาการ

กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย โดยน ามาจัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุปโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

กิจกรรมร้อยสร้างรูปของนักเรียนระดับปฐมวัยและแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลัง

ท ากิจกรรมร้อยสร้างรูป โดยค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ดังนี้ 

   2.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย 
   ระดับ 2.51 – 3.00 หมายถึง ดี (เด็กท าได้ครบตามก าหนดและเสร็จภายในเวลาที่หนด 
         ให้) 
   ระดับ 1.51 – 2.50 หมายถึง  พอใช้ (เด็กท าได้เกินครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ไม่ 
          ครบตามท่ีก าหนดหรือไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด) 
   ระดับ 0.50 – 1.50 หมายถึง ปรับปรุง (เด็กท าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่ก าหนด 
         หรือไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด) 
   2.2 แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ดีเยี่ยม 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง  ดีมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง  พอใช้ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
ผลกำรวิจัย 
 1. จากการศึกษาสภาพปัญหาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1/2 
พบว่า นักเรียนในชั้นอนุบาล 1/2 มากกว่าครึ่งห้อง มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร 
นักเรียนยังจับดินสอไม่ค่อยได้และไม่ค่อยถูกวิธี การลากเส้นนักเรียนก็จะลากไม่ตรงกับเส้นประ และจะลาก
ซ้ าๆ อยู่ที่เดิมและในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมศิลปะนักเรียนจะระบายสีซ้ าๆ ที่เดิม 
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 2. ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า 
 ตำรำงท่ี 2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย 

กิจกรรม 
ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

คะแนนรวม �̅� ผลกำรประเมิน 
1. หนูน้อยร้อยลูกปัด 54 2.70 ดี 
2. ร้อยลูกปัดตามแบบ 56 2.80 ดี 

3. ปูลงรู 53 2.65 ดี 

4. รางรถไฟหรรษา 54 2.70 ดี 

5. พาสัตว์กลับบ้าน 56 2.80 ดี 

6. สายฝนพร่ าๆ 53 2.65 ดี 

7. สายรุ้งงามตา 52 2.60 ดี 

8. พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง 54 2.70 ดี 

9. บ้านขนมปัง 51 2.55 ดี 

10. อักษรไทยแสนสนุก 53 2.63 ดี 

11. พยัญชนะไทยง๊ายง่าย 56 2.80 ดี 

12. หนูท าได้ไม่ยากเลย 57 2.85 ดี 

13. ลองท าดูท าได้อยู่แล้ว 53 2.65 ดี 

14. หนูคุ้นเคยพยัญชนะ 52 2.60 ดี 

15. ฝึกต่อไปหนูคนเก่ง 57 2.85 ดี 

รวม 54.06 2.70 ดี 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย มีผล

การประเมินอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.06 ( �̅� = 2.70 ) โดยเรียงล าดับจากกิจกรรมที่ได้คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดเป็นล าดับแรกคือ หนูท าได้ไม่ยากเลยและฝึกต่อไปหนูคนเก่ง อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

57.00 ( �̅� = 2.85 ) รองลงมาคือ ร้อยลูกปัดตามแบบ ,พาสัตว์กลับบ้าน และพยัญชนะไทยง๊ายง่าย อยู่ใน

ระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 56.00 ( �̅� = 2.80 ) และล าดับต่อมาคือ หนูน้อยร้อยลูกปัด, รางรถไฟหรรษา 

และพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.00 ( �̅� = 2.70 ) ตามล าดับ 
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 3. ประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม พบว่า 
 ตำรำงท่ี 3 แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม 

พัฒนำกำรกล้ำมเนื้อ 
ของเด็กปฐมวัย 

ก่อนกำรท ำกิจกรรม หลังกำรท ำกิจกรรม 
�̅� S.D ระดับ �̅� S.D ระดับ 

1. ด้านความแข็งกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ 2.50 0.21 ปานกลาง 3.70 0.33 ดีมาก 
2. ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับ
ตา 

2.40 0.18 พอใช้ 3.78 0.27 ดีมาก 

3. ด้านความคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมัดเล็ก 2.56 0.27 ปานกลาง 3.54 0.26 ดีมาก 
รวม 2.48 0.22 พอใช้ 3.67 0.28 ดีมำก 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรมร้อย
สร้างรูป ในภาพรวม พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรม อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนน

เฉลี่ย  ( �̅� = 2.48, S.D = 0.22 ) เมื่อพิจารณาจากการเรียงค่าเฉลี่ยนรายด้านจากคะแนนมากที่สุดคือ ด้าน

ความคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่ในระดับ พอใช้ ( �̅� = 2.56, S.D = 0.27 ) รองลงมาคือ ด้านความแข็ง

กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( �̅� = 2.50, S.D = 0.21 ) และ  ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่าง

มือกับตา อยู่ในระดับ พอใช้ ( �̅� = 2.40, S.D = 0.18 ) ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อหลังท ากิจกรรม 

อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย  ( �̅� = 3.67, S.D = 0.28 ) เมื่อพิจารณาจากการเรียงค่าเฉลี่ยนรายด้านจาก

คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อยู่ในระดับ ดีมาก ( �̅� = 3.78, S.D = 0.27) 

รองลงมาคือ ด้านความแข็งกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( �̅� = 3.70, S.D = 0.33 ) และ  ด้าน

ความคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่ในระดับ ดีมาก ( �̅� = 3.54, S.D = 0.26 ) ตามล าดับ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในนักเรียนชั้น
อนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 
  สภาพปัญหาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า ชั้นอนุบาล 1/2 มีนักเรียน
มากกว่าครึ่งห้อง มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร นักเรียนยังจับดินสอไม่ค่อยได้และไม่
ค่อยถูกวิธี การลากเส้นนักเรียนก็จะลากไม่ตรงกับเส้นประ และจะลากซ้ าๆ อยู่ที่เดิมและในขณะที่นักเรียนท า
กิจกรรมศิลปะนักเรียนจะระบายสีซ้ าๆ ที่เดิม 
  ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนระดับปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 

ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.06 ( �̅� = 2.70 ) โดยเรียงล าดับจากกิจกรรมที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่ที่สุดเป็นล าดับ

แรกคือ หนูท าได้ไม่ยากเลยและฝึกต่อไปหนูคนเก่ง อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 57.00 ( �̅� = 2.85 ) 
รองลงมาคือ ร้อยลูกปัดตามแบบ ,พาสัตว์กลับบ้าน และพยัญชนะไทยง๊ายง่าย อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย
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รวม 56.00 ( �̅� = 2.80 ) และล าดับต่อมาคือ หนูน้อยร้อยลูกปัด, รางรถไฟหรรษา และพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง อยู่

ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.00 ( �̅� = 2.70 ) ตามล าดับ สรุปได้ว่ากลุ่มประชากรในการทดลองมี

พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 54.06 ( �̅� = 2.70 ) ภายหลังจากท่ีมี
การจัดกิจกรรมร้อยสร้างรูปในทุกกิจกรรม 
  ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรมร้อยสร้างรูป ในภาพรวม 

พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อก่อนท ากิจกรรม อยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนนเฉลี่ย  ( �̅� = 2.48, 
S.D = 0.22 ) เมื่อพิจารณาจากการเรียงค่าเฉลี่ยนรายด้านจากคะแนนมากที่สุดคือ ด้านความคล่องแคล่ว

กล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่ในระดับ พอใช้ ( �̅� = 2.56, S.D = 0.27 ) รองลงมาคือ ด้านความแข็งกล้ามเนื้อมือ นิ้ว

มือ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( �̅� = 2.50, S.D = 0.21 ) และ  ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อยู่ใน

ระดับ พอใช้ ( �̅� = 2.40, S.D = 0.18 ) ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อหลังท ากิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก 

มีคะแนนเฉลี่ย  ( �̅� = 3.67, S.D = 0.28 ) เมื่อพิจารณาจากการเรียงค่าเฉลี่ยนรายด้านจากคะแนนมากที่สุด

คือ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา อยู่ในระดับ ดีมาก ( �̅� = 3.78, S.D = 0.27) รองลงมาคือ ด้าน

ความแข็งกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ อยู่ในระดับ ปานกลาง ( �̅� = 3.70, S.D = 0.33 ) และ  ด้านความคล่องแคล่ว

กล้ามเนื้อมัดเล็ก อยู่ในระดับ ดีมาก ( �̅� = 3.54, S.D = 0.26 ) ตามล าดับ สรุปได้ว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยได้แก่ด้านความแข็งกล้ามเนื้อมือนิ้วมือ ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และด้าน
ความคล่องแคล่วกล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการร้อย
สร้างรูปทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ  
  1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  
   1.1 ครูควรเตรียมความพร้อมให้เด็กในการจัดกิจกรรม  
   1.2 ครูจ าเป็นต้องศึกษาแผนและเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้พร้อม  
   1.3 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม  
   1.4 สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ศึกษาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมอ่ืนๆ เช่นกิจกรรมจากวัสดุที่มา
จากสื่อธรรมชาติ หรือวัสดุในท้องถิ่น กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมฉีก ตัดปะ กิจกรรมกระดาษ หรือ
กิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่จัดอาจเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน 
ควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
   2.2 ศึกษาการท ากิจกรรมการปั้นสร้างสรรค์กับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการสื่อสาร หรือพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา เป็นต้น 
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ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรปูแบบ SAKORN Model            
กลุมสาะการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

ชื่อผูวิจัย นายศักด์ิชาย  ขวัญสิน 
  ตําแหนง ครู คศ.3 
  โรงเรียนบานปงแมลอบ 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู        
เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.50      
ข้ึนไป  2) เพื่อศึกษาความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สถิติ
เบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีต อ      
การจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model 
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบาน    
ปงแมลอบ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จํานวน  11 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model              
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลงัเรยีน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง 
สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ซึ่งผูศึกษาสรางข้ึนนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะหดวยโดยใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยรอยละ รวมทั้งหาประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  1) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระ     
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานปงแมลอบ มีคา 0.6126 ซึ่งแสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 
61.26 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบ SAKORN Model พบวา 
มีคารอยละความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเพิ่มข้ึน เทากับ    
รอยละ 21.87 โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 57.71และ 79.58 
ตามลําดับ และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง        
สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ในระดับมาก (µ=4.04,  =0.70) 

คําสําคัญ : สถิติเบื้องตน 

บทนํา 

คณิตศาสตรเปนวิชาวาดวยเหตุผล กระบวนการคิด และการแกปญหา คณิตศาสตรจึงเปนวิชา
ที่ชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล มีการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ ตลอดจนมีทักษะ     
การแกปญหา ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ย่ิงกวาน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอื่นๆ     
ทําใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากมายในทุกวันน้ี (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2552 : 1) ประกอบกับคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาความคิด
ของมนุษย ใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
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ปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจน
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 1)  

จากความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรจึงสามารถกลาวไดวาการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใน
วิชาคณิตศาสตรน้ัน ครูผูสอนตองหาวิธีการสอน เทคนิคการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถ
เรียนรู ไดอย า ง เ ต็ม ศักยภาพ และกลุมสาระการ เรียนรู คณิตศาสตร จัด เป นกลุ มส าร ะสํา คัญที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรทุกระดับช้ันและตองจัดการเรียนการสอน
ในสาระหลักที่จําเปน 6 สาระ สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต 
สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที ่5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ทั้ง 6 สาระมีบทบาทสําคัญย่ิงตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค      
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ      
ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตร
จึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข        
(สิริพร ทิพยคง, 2556 : 3) 

ปจจุบันปญหาความลมเหลวของการเรียนวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนสวนใหญ            
ไม ชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะเน้ือหามีแตตัวเลขและสัญลักษณ ขาดความรูพื้นฐานที่ดี ขาดทักษะในการคิด
คํานวณ คิดแกปญหา คิดแบบมีข้ันตอนกระบวนการ สิริพร ทิพยคง (2541 : 63) ในการจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลกัสตูรไดน้ันครูมักจะพบปญหาหลายอยาง เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปน
นามธรรม โครงสรางและความสัมพันธของเน้ือหายุงยากซับซอน ยากตอการเขาใจของนักเรียนทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ไมดีตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนมักจะคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก ทําใหเกิดความเบื่อหนาย 
และไมอยากเรียนคณิตศาสตร ปญหานักเรียนขาดแรงจูงใจ และปญหาอีกอยางหน่ึงคือ นักเรียนเปนโรคกลัว
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนและไมชอบแกปญหาคณิตศาสตร ไมใหความสนใจและไมเห็น
คุณคาคณิตศาสตร กลวิธีการแกปญหาที่หลากหลายไมไดถูกนํามาใชพิจารณา หลักสูตรเดิมไมยืดหยุนพอที่จะ
สงเสริมการคิดและการแกปญหาของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนยังยึดติดอยูกับความชํานาญของครู     
ซึ่งจากการวิเคราะหผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
วิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2561 พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 27.26 คะแนน ระดับประเทศ 30.04 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศ และจากการวิเคราะห       
เปนรายสาระ พบวา สาระที่ 5 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศ 
รอยละ 3.48 และสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 
2561 มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 63.54 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดคือรอยละ70 สําหรับการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน มีนักเรียนไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด รอยละ 50 
น่ันคือปการศึกษา 2561 มีนักเรียนไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑรอยละ12.50 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3  
(โรงเรียนบานปงแมลอบ, 2561) 

เมื่อพิจารณาสาเหตุเหลาน้ีจะพบวา วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนของครูทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
สื่อการสอนที่ไมมีคุณภาพ ไมสามารถเราความสนใจหรือกระตุนความสนใจและเกิดแรงจูงใจใหนักเรียนอยาก
เรียน น่ันคือวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนของครูเปนตนเหตุของปญหาการเรียนการสอน (กรมวิชาการ, 
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2546 : 1) สิ่งสําคัญที่จะชวยใหการสอนของคร ูและการเรยีนของนักเรียนมีประสิทธิภาพคือ กระบวนการเรียน
การสอนตามแนวการสอนใหม ซึ่งจาํเปนตองนําสือ่หรอืเครื่องมอืและวิธีการที่เหมาะสมเขามาชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ครูผูสอนจะตองใชความรูความสามารถและเทคนิคตางๆ 
ในการจูงใจใหผูเรียนไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน (แสงเดือน ทวีสิน, 2545 : 
173) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู สามารถตอบสนองความสนใจ    
ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเรียนเน้ือหาดังกลาวไมนาเบื่อ วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความสนใจของนักเรียนไดดี คือ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบ SAKORN 
Model (ศกรโมเดล) น้ันประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน 6 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันที่ 1       
S: Search ข้ันตอนคนหาขอมูล เปนข้ันที่นักเรียนแตละกลุมคนหาขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาและการแยกแยะ
ประเด็นปญหา การแสวงหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา ซึ่งประกอบดวยการระดมสมอง เพื่อทําใหเกิด
การแยกแยะปญหาตางๆ ชวยนักเรียนในดานการมองเห็นความสัมพันธของมโนมติตางๆ ที่มีอยูในปญหาน้ันๆ 
โดยครูใหนักเรียนชวยกันคนหาขอมูลแยกประเด็นปญหา โดยใหครอบคลุมประเด็น โดยครูทําหนาที่คอย
ตรวจสอบความถูกตองในการทําความเขาใจของนักเรียนในแตละประเด็น ข้ันที่ 2 A : Active learning 
ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จากแหลงเรียนรูตางๆ ที่หลากหลาย      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ข้ันที่ 3 K : Knowledge Management ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลเพื่อ
ประมวลเปนองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในกลุมสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ข้ันที่ 4 O : Obtain 
ข้ันตอนการนําผลการเรียนรูที่ไดรบั ไปใชประโยชนทําการเผยแพรความรูสู ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยใช
สื่อออนไลนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้ันที่ 5 R : Reporting ข้ันตอนการจัดทํารายงานรูปเลมและนําเสนอ    
ผลการเรียนรูดวยวิธีการจัดนิทรรศการ และข้ันที่ 6 N : Network ข้ันตอนการสรางเครือขายวิชาการโดยมี    
การติดตอ สนับสนุนใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางการรวมมือทางวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน   
ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงที่นาสนใจโดยเนนใหนักเรียนฝกทักษะการแกปญหา               
ใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มุงใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูนําเสนอปญหาและ          
เปนผูกระตุนใหนักเรียนคิดและคนควาดวยตนเอง รวมทั้งมุงเนนใหนักเรียนเผชิญกับสถานการณปญหา 
วิเคราะหสถานการณ วางแผน ดําเนินการแกปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคนหาคําตอบของปญหา    

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงภาระหนาที่ของครูผูสอนและความสําคัญของ     
วิชาคณิตศาสตร ผูศึกษาจึงไดสนใจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงข้ึน  และเพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหนาสนใจ       
มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ดังน้ันผูศึกษาจึงไดความสนใจที่พัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน 
โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของ
แตละคนควบคูไปกับการเรียนรูอยางมีความสุข  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ 
SAKORN Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลสูงกวา 0.50 ข้ึนไป 

2. เพื่อศึกษาความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง สถิติเบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ที่มีตอการจัดการเรียนรู       
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
กลุมเปาหมายท่ีศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาในเรื่องน้ี ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2        

ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานปงแมลอบ  อําเภอปาซาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน 
เขต 1 จํานวน 11 คน 

ขั้นตอนการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ 

SAKORN  Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทั้งหมด 1 เลม แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 15 แผน ใชเวลา      
15 ช่ัวโมง มีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบตางๆ จากวารสาร เว็บไซตตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวช้ีวัดและสาระ
การเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551  

1.3 กําหนดเน้ือหาลําดับเน้ือหาที่ใชในการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูรายละเอียดแสดงใน
ตาราง 1 

ตาราง 1 เน้ือหาและระยะเวลาในการจัดการเรียนรู 

ท่ี สาระการเรยีนรู 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 สถิติในโรงเรียนและชุมชน 1 
2 ขอมูลกบัแหลงเรียนรู 1 
3 สถิติกับการใชประโยชนในชีวิตจริง 2 
4 สถิติกับการต้ังประเด็นปญหา 1 
5 คําตอบของปญหา 2 
6 ตัวแทนของขอมูลและความเหมาะสม 3 
7 ขอมูลกบัการแสดงแทน 1 
8 การแปลความหมายขอมูล 1 
9 การใชสถิติเพือ่การตัดสินใจ 1 
10 การนําเสนอผลงานทางสถิติ 2 

รวม 15 
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1.4 จัดทําข้ันตอนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 

สาระการเรียนรู 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

สื่อและแหลงเรียนรู 

การวัดและประเมินผล 

วัดและประเมินผลจาก 
- การตรวจผลการปฏิบัติตาม 
แบบฝกทักษะ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรม 
- แบบประเมินความสามารถในการ
แกปญหาโดยใชรูปแบบ SAKORN 
Model 

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่จะเรียน
โดยใชกิจกรรมการสนทนาซักถามเกี่ยวกับสถิติกัชีวิตประจํา
วัน เพื่อทบทวนเน้ือหาที่เรียนผานมา 

กิจกรรมท่ีชวยพัฒนาผูเรียน 
ข้ันที่ 1 S : Searchนักเรียนแตละกลุมคนหาขอมูลทีเ่กี่ยวกับ
ปญหาและการแยกแยะประเด็นปญหา การแสวงหาขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา ซึ่งประกอบดวยการระดมสมอง 
เพื่อทําใหเกิดการแยกแยะปญหาตางๆ  
ข้ันที่ 2 A : Active learning การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
ดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จากแหลงเรียนรูตางๆ      
ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ข้ันที่ 3 K : Knowledge Management การรวบรวมขอมูล
เพื่อประมวลเปนองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร 
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในกลุมสามารถเขาถึง
ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
ข้ันที่ 4 O : Obtain การนําผลการเรียนรูที่ไดรับ ไปใช
ประโยชนทําการเผยแพรความรูสู ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยใชสื่อออนไลนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ข้ันที่ 5 R : Reporting ข้ันตอนการจัดทํารายงานรูปเลมและ
นําเสนอผลการเรียนรูดวยวิธีการจัดนิทรรศการ 
ข้ันที่ 6 N : Network ข้ันตอนการสรางเครือขายวิชาการโดย
มีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
การรวมมือทางวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

กิจกรรมรวบยอด/และสรุปการเรียนรู 
สรุปความรู เน้ือหาและความคิดรวบยอดที่ไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ SAKORN Model โดยครูและ
นักเรียนรวมกันสรุปการทําแบบฝกทักษะเพิ่มเติม 

แผนภาพ 2 แสดงโครงสรางของขั้นตอนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model 
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1.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยในแตละ
แผนประกอบไปดวยหัวขอดังน้ี มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด เปนมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่สอดคลอง
กับสาระการเรียนรูแตละแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัดระบุไวใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถตรงตามจุดประสงคที่วางไว ซึ่งจะเกิดข้ึนระหวางเรียนหรือดําเนินกิจกรรม สาระสําคัญ         
เปนสาระสําคัญของสาระการเรียนรู แตละแผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู 
ไดแก กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model และกิจกรรม
รวบยอด/และสรุปการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล บันทึกหลังการจัดการเรียนรู                  

1.6 ใหผูเช่ียวชาญซึ่งเปนครูผูสอนคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตรวจสอบคุณภาพ    
โดยพิจารณาความถูกตองและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภาษา องคประกอบสําคัญ ความสอดคลองของ
เน้ือหากับจุดประสงค ความเหมาะสมของเวลา กิจกรรมการจัดการเรียนรู  สื่อการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ผลการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ
เบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบาน
ปงแมลอบ จํานวน 14 คน ปรากฏผล ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง สถิติในโรงเรียนและชุมชน  
นักเรียนสามารถเขียนอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสถิติ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ขอมูลกับแหลงเรียนรู  
นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของขอมลูและบอกความหมายของขอมูลได พรอมกับระบุ

ชนิดของแหลงขอมูลได 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง สถิติกับการใชประโยชนในชีวิตจริง  
นักเรียนสามารถอธิบายความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง สถิติกับการใชประโยชนในชีวิตจริง (ตอ)  
นักเรียนสามารถสามารถอธิบายวิธีการบิดเบือนขอมูลในการนําเสนอ        
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง สถิติกับการต้ังประเด็นปญหา 
นักเรียนสามารถกําหนดประเด็นและเขียนขอคําถามจากแหลงเรียนรูในชุมชนและโรงเรียนได 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง คําตอบของปญหา 
นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง คําตอบของปญหา (ตอ) 
นักเรียนสามารถสามารถวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลได 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง ตัวแทนของขอมูลและความเหมาะสม 
นักเรียนสามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเก็บรวบรวมได 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 เรื่อง ตัวแทนของขอมูลและความเหมาะสม (ตอ) 
นักเรียนสามารถหาคากลางของขอมูลได 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 เรื่อง ตัวแทนของขอมูลและความเหมาะสม (ตอ) 
นักเรียนสามารถเลือกใชคากลางไดอยางเหมาะสม 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11 เรื่อง ขอมูลกับการแสดงแทน 
นักเรียนสามารถนําเสนอขอมูลที่ ไดจากเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ ไดจาก             

การนําเสนอได 
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 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 12 เรื่อง การแปลความหมายขอมูล 
นักเรียนสามารถแปลความหมายขอมูลที่ไดจากเก็บรวบรวมได 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 13 เรื่อง การใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ 
นักเรียนสามารถใชสถิติเพื่อการตัดสินใจและใชสถิติเพื่อการวางแผนในชีวิตประจําวันได   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14 เรื่อง การนําเสนอผลงานทางสถิติ 
นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานทางสถิติเกี่ยวแหลงเรียนรูและเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร

เน้ือหาสถิติกับศาสตรอื่นๆจากการนําเสนอได 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 15 เรื่อง การนําเสนอผลงานทางสถิติ (ตอ) 
นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานทางสถิติเกี่ยวแหลงเรียนรูและเช่ือมโยงวิชาคณิตศาสตร

เน้ือหาสถิติกับศาสตรอื่นๆจากการนําเสนอได 
จากการนําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใช

รูปแบบ SAKORN  Model ไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561  โรงเรียนบานปงแมลอบ  
พบวา 

1) ดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ
เบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบาน
ปงแมลอบ มีคา 0.52  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
บานปงแมลอบ  หลังการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ 
SAKORN  Model โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลีย่หลงั
เรียนสูงกวากอนเรียน และมีความกาวหนาเฉลี่ยรอยละ 39.33 

3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบาน      
ปงแมลอบ ที่มีตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ 
SAKORN Model ในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 และ            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใช
รูปแบบ SAKORN Model ไปใชในการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 
โรงเรียนบานปงแมลอบ จํานวน 11 คน 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 40 ขอ มีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 

2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารและตํารา ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ       
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและโครงสรางของแบบทดสอบ 

2.2 วิเคราะหเน้ือหาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สถิติเบื้องตน เพื่อนํา
ขอมูลมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรตามรายจุดประสงคที่ต้ังไว จํานวน 1 ฉบับ เปน
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 40 ขอ 

2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน ที่สรางข้ึน โดยใช
ผูเช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและโครงสราง แลวนํามาหาคาดัชนี  ความสอดคลองของ
จุดประสงคการเรียนรูกับแบบทดสอบแตละขอ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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2.3.1 นําขอคําถามแตละขอในแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 5 ทาน
พิจารณาวาแบบทดสอบแตละขอมคีวามเที่ยงตรงตามเน้ือหาและโครงสรางสิ่งตองการวัดหรือไม 

        2.3.2 นําผลการตัดสินของผูเช่ียวชาญทุกทานมาสรุป โดยการแจกแจงความถ่ีในแตละ
ขอคําถามวามีผูเช่ียวชาญเห็นวาวัดไดตรงเน้ือหาและโครงสรางที่ตองการวัดกี่คน ไมตรงกี่คน 

       2.3.3 ตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางแตละขอคําถาม 
โดยใชเกณฑการวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยพิจารณาคา 0.50 ข้ึนไป ผลการตรวจสอบได
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน จํานวน 30 ขอ  

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน ไปทดลองใชนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานปงแมลอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1           
ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เพื่อหาคาดังน้ี 

2.4.1 เพื่อหาความยากงาย 
2.4.2 เพื่อหาคาอํานาจจําแนก      
2.4.3 เพื่อหาคาความเช่ือมั่น 

2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน มาหาคาความยากงาย 
(p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ แลวเลือกเฉพาะขอที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20 - 0.80 และคา
อํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป ไดแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน จํานวน 30 ขอ  
ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาและตัวช้ีวัด มีคา p และ r อยูในชวง p = 0.48 - 0.60, r = 0.32 - 0.80  

 2.6 การหาความเช่ือมั่นของขอสอบทั้งฉบับ วิเคราะหโดยใชสูตร KR – 20 ซึ่งการหาคา
ความเช่ือมั่น วิธีน้ีจะใชแบบทดสอบฉบับเดียวไปทดสอบกับผูสอบครั้งเดียว โดยมีการใหคะแนนเปนระบบ 0 - 
1 คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ไดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตรกอนและ หลังเรียนของ
หนวยการเรียนรู เรื่อง สถิติเบื้องตน แบบปรนัย จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 
0.82  

3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูศึกษาไดดําเนินการดังน้ี  

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามพึงพอใจ 
3.2 วิเคราะหเน้ือหาที่วัด เลือกรูปแบบเครื่องมือที่วัด 
3.3 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระ    

การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปน   
แบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง พึงพอใจนอย
ที่สุด โดยมีรายการประเมินจํานวน 10 ขอ ดังตอไปน้ี   

1) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูได
อยางรวดเร็วและงาย 

2) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชวยเขาใจเน้ือหาของบทเรียน
มากข้ึน 

3) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง 

4) เน้ือหาในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชัดเจน และเขาใจ
งาย 
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5) แบบฝกทักษะในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบSAKORN Model มีความ
เหมาะสม 

6) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดี   
ตอการเรียนรู 

7) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model เปนวิธีการเรียนที่นาสนใจ 
8) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN Model ชวยใหนักเรียนมีความ

สนุกสนานกับการเรียนรู 
9) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model เปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระ

ในการเรียนรู 
10) การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model ชวยสรางแรงจูงใจใน      

การเรียนรู               
3.4 นําไปใหผู เ ช่ียวชาญชุดเดิมพิจารณาตรวจสอบขอความ และภาษาที่ ใช เพื่อให               

มีความชัดเจน และเหมาะสมกับงานวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งจากการตรวจ พบวามีขอแกไขในเรื่อง
ภาษาและความชัดเจนเล็กนอย ผูศึกษาจึงไดแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําที่ได รวมทั้งคํานวณหาคา IOC 
และคัดเลือกขอความที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไป ซึ่งไดขอความแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
จํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00  

3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชกับนักเรียนที่เปนประชากรตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
1. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกับนักเรียนซึ่งเปนนักเรียน              

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานปงแมลอบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 1 จํานวน 11 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน 
จํานวน 30 ขอ เสร็จแลวนํามาตรวจและบันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ
เบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN  Model จํานวน 15 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 15 วัน โดยผูศึกษา
เปนผูสอนเอง และในระหวางการสอนไดสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนและบันทึกในแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม  

3.หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูครบทกุแผนการจัดการเรียนรูแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน จํานวน 30 ขอ ชุดเดิมอีกครั้งแตสลับขอใหมแลวตรวจ
และบันทึกคะแนน  

4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ   

การรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก การรวบรวมผลการทํากิจกรรมโดยใช
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN  Model การทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน          
(Post - test) และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบ SAKORN  
Model 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 
2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติเบื้องตน ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ทําการวิเคราะหจากหาความกาวหนาของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน โดยใชคารอยละและ
คาเฉลี่ยรอยละ 

3. วิเคราะหระดับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติเบื้องตน โดยใชรูปแบบ SAKORN Model ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลการวิเคราะหโดยภาพรวมใชเกณฑดังน้ี (หนูมวน       
รมแกว และคณะ, 2549 : 67)                    

พึงพอใจมากที่สุด     5   คะแนน 
พึงพอใจมาก          4   คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง   3   คะแนน 
พึงพอใจนอย         2   คะแนน 
พึงพอใจนอยที่สุด    1   คะแนน 
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   พึงพอใจนอยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
1. ดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ

เบื้องตนโดยใชรูปแบบ SAKORN Model  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบาน   
ปงแมลอบ มีคา 0.6126 ซึ่งแสดงวา นักรียนมีความรูเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 61.26 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนพบวามีคารอยละ
ความกาวหนาของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียน–หลังเรียนเทากับ 21.87 โดยคะแนนการทดสอบ     
กอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 57.71และ 79.58 ตามลําดับ 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สถิติ
เบื้องตนโดยใชรูปแบบ SAKORN Model ในระดับมาก (µ=4.04,  =0.70) 

ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ SAKORN Model  ชวยสงเสริมและพัฒนา

ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนได ดังน้ันครูควรนํารูปแบบการสอนแบบ SAKORN Model ไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
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2. ในข้ันของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล และวิธีการแกปญหา ครูควร
กําหนดใหนักเรียนที่ออกมานําเสนอผลงานการแกปญหาของกลุมตนเองในแตละครั้งไมใหซ้ํานักเรียนคนเดิม 
เพื่อเปดโอกาสใหกับนักเรียนทุกคนไดแสดงความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล       
และวิธีการแกปญหา และมีการนําผลงานไปจัดนิทรรศการในหองเรียน เพื่อใหนักเรียนที่ตามไมทันจะได       
มาศึกษาเพิ่มเติม 
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ชื่อเรื่อง         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยวิธีการ Peer-Assisted Learning   
            ผสมผสานกับนวัตกรรม “วางแผนชีวิตด้วยบันไดสามขั้น” 

ชื่อผู้วิจัย           นางแพรทิพย์  คล้ายเจริญสุข 
  ตำแหน่ง ครู 
  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยวิธีการ Peer-Assisted Learning 
ผสมผสานกับนวัตกรรม “วางแผนชีวิตด้วยบันไดสามขั้น” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยเหลือ
เพ่ือนในชั้นเรียน โดยผู้วิจัยคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดความรักความสามัคคีกัน และช่วยเหลือเพ่ือนในด้านการเรียน
จบจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบต่อไป 

        ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยจำนวน 36 คน โดย
ผู้วิจัยศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนบันทึกประวัติส่วนตัวลงในแบบบันทึก สัมภาษณ์รายบุคคล และบันทึก
เพิ่มเติมลงในแบบบันทึก จากนั้นให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คาดหวังลงในแบบบันทึกพร้อมทั้ง
ระบุวิธีการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมาย จากนั้นให้ผู้เรียนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 
และวิเคราะห์ตนเอง ผู้วิจัยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ กลุ่มสีแดง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่า 3 ซึ่งมีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของนักเรียนทั้งหมดและกลุ่มสีขาว ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่า 3 ซึ่งมีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของนักเรียนทั้งหมด และใช้วิธีการ Peer-Assisted 
Learning ให้ผู้เรียนจับคู่โดยอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างจากตนเอง รวมถึง ใช้เครื่องมือ “บันไดสามขั้น” โดยผสมผสานกับ
การค้นหาตัวเองด้วยเทคนิค IKIGAI จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลสัมฤทธิ์ และกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในภาคเรียนที่ 1 
และวางแผนการทำกิจกรรมรวมถึงเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการในภาคเรียนที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อสื้นปีการศึกษา ผู้วิจัยนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (GPA) ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มา
เปรียบเทียบกัน ด้วยแบบวิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนสามารถวางเป้าหมายและระบุวิธีการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ และพยายามที่จะ
ช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นคู่ของตนเอง ปรารถนาดีต่อเพื่อน ด้วยการนัดติว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการเรียน และ
ช่วยติดตามการส่งงานของเพ่ือน 

คำสำคัญ: Peer-Assisted Learning, นวัตกรรมวางแผนชีวิตด้วยบันได3ขั้น, IKIGAI 
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บทนำ 
ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย 
        การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา เป็นการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการเรียนน้อย รายวิชาถูกจัดวางให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลอย่างยิ่งต่อนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนหลาย
รายวิชาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ จากประสบการณ์การเป็นครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลายปีการศึกษา
ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนต้องปรับตัวอย่างมาก เกิดสภาวะเครียด ท้อแท้ เบื่อหน่ายกับการเรียน ซึ่งหากครูจะจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ต้องเป็นการศึกษาที่ยึดถือเป้าหมายทำให้
ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ ่มขึ ้น มีความสนุกในการเรียนและรักการเรียนด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประเมินผลโดยไม่เน้นการจัดลำดับในห้องเรียน การประเมินผลที่ดีควรวัดพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คน “เน้นการแข่งกับตนเอง” มากกว่า “เน้นการแข่งขันกับผู้อื่น” และให้ผู้เรียนตระหนัก รู้จักการประเมินผลด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ควรเน้นการพัฒนาความสามารถหรือความฉลาดทางด้านสังคมและอารมณ์ของ  ผู้เรียนควบคู่ไป
กับความฉลาดทางปัญญาหรือความรู้/ทักษะทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งคำถาม คิด วิเคราะห์ รู้วิธีที่จะเรียนรู้
ต่อด้วยตนเอง รู้วิธีเลือกหนังสือ ค้นคว้าหาข้อมูล เปิดใจกว้าง ลดอคติ มองทั้ง  ด้านบวก ด้านลบอย่างรอบด้าน 
วิจารณ์วิเคราะห์ความเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ ข้อมูลแบบรู้จักเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  
              ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำวิธีการ Peer-Assisted Learning ผสมผสานกับนวัตกรรม “วางแผน
ชีวิตด้วยบันไดสามข้ัน” มาใช้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้น
ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ ้น และได้พัฒนาความสามารถและความฉลาดทางสังคม และได้รู ้จัก
วิเคราะห์ตนเอง และค้นหาวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) 
       วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-assisted learning strategies) หมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
มีโอกาส ช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนาทักษะของตนเองโดยการจับคู่ ผู้สอนจะเลือกผู้เรียนที่ผลการเรียนดีจับคู่กับ
ผู้เรียนที่ผลการเรียนอ่อน เพ่ือให้เพ่ือนที่ผลการเรียนดีได้ช่วยเหลือ และพัฒนาความรู้ให้เพ่ือนที่ อ่อนกว่า ผู้สอนจะ
ให้ คําแนะนํา และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ เรียนรู้อยางตอ่เนื่อง 
                 รูปแบบวิธีการเรียนร้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน มีหลากหลายแนวคิดและหลากหลายวิธีการ ดังนี้ 
   1. การสอนโดยเพื่อนร่วมชั้น (Class wide-peer tutoring) ให้ผู้เรียนที่จับคู่กัน มีส่วน
ร่วมในการเรียนการ สอน โดยให้ผู้เรียนสลับบทบาทเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียน  
   2. การสอนโดยเพ่ือนต่างระดับชั้น (Cross-age peer tutoring) มีการจับคู่ระหว่างผู้เรียน
ที่อายุต่างกนั โดย ให้ผู้เรียนที่อายุสูงกว่าเป็นผู้สอนและให้ความรู้ ซึ่งทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางการ
เรียนที ่แตกต่างกันมาก 
   3. การสอนโดยสลับบทบาท (Reverse-role tutoring) จับคู ่ระหว่างผู ้เรียนที ่มีอายุ
มากกว่าแต่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากว่า หรือ มีความบกพร่องในการเรียนรู้กับผู้เรียนที่อายุน้อยกว่านรู้แต่มี
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สติปัญญาที่อยู่ใน ระดับปกติ ผู้เรียนทั้งสองจะสลับบทบาทกันเป็นทั้งนักเรียนและเป็นทั้งผู้สอน วิธีนี้ยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในตนเอง 
   4. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-one tutoring) ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
สูงกว่าจับคู่กับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนตํ่ากว่าด้วยความสมัครใจ สอนในเรื่องที่ตนมีความสนใจ มีความ
ถนัดและทักษะที่ด ี 
   5. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-based tutoring) บุคคลที่บ้านของผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสอน ช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลาน ระหวางที่ ่ อยูบ้าน ่  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการสอนโดยการจับคู่ (One-to-one tutoring) มาประยุกต์ใช้ 
IKIGAI 
 
  生き甲斐 ( Ikigai ) คือ สิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมา
ในทุกๆเช้า เป็นปรัชญาชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ใช้กันมาหลายพันปีแล้ว  
เป็นการผสมและสร้างสมดุลระหว่าง 4 สิ่ง ได้แก่ 
 1. สิ่งที่คุณรัก ชอบ คุณมีความสุขขณะทำ  
 2. สิ่งที่มีประโยชน์ มีประโยชน์ต่อโลกและผู้อื่น  
 3. สิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเพื่อจะได้ทำต่อไป  
 4. สิ่งที่เราทำได้ดีถนัดมีฝีมือกว่าคนอ่ืนๆ  
1. สิ่งท่ีเราทำได้ดี + สิ่งที่มีความสุขที่ได้ทำ = Passion (ความหลงใหล) 
  อะไรที่เรามักจะชอบทำในเวลาว่าง ทำแล้วลืมเวลา เหมือนหลุดไปอีกโลก ทำแล้วไม่อยากหยุด ทำ
แล้วอารมณ์ดี ทำแล้วหยุดคิดกังวล สิ่งนี้จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น และเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ เช่น เรามีความ
เข้าใจในสิ่งๆนั้น มีความรู้ศึกษา มากกว่าแค่รู้สึกชื่นชอบเฉยๆ หรือ มีทักษะมีฝีมือในการทำสิ่งนั้ นๆ สร้างสรรค์ต่อ
ยอดไปได้เรื่อยๆ 
2. สิ่งท่ีคุณมีความสุขที่ได้ทำ + สิ่งมีประโยชน์ต่อผูู้อ่ืน = Mission (ภาระกิจ) 
  อะไรบ้างที่แก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่าให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณเองก็ไม่ได้ทรมานที่จะ
ทำมัน เพราะวิธีแก้ไขปัญหาที่มีนั้น อาจเป็นทางออกท่ีสังคมรออยู่ 
3. สิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน + ก็สร้างรายได้ให้ตัวเราด้วย = Vocation (ทักษะ) 
  สิ่งใดบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนได้จริง จนผู้อ่ืนต้องการเงินตอบแทนให้ เริ่มจากการมองหาทักษะ 
หรือสิ่งใดก็ได้ที่ทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ สิ่งที่ทำแล้วทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ขจัดปัญหาที่ประสบอยู่ได้ จากนั้นลองไปทำให้คน
รอบตัว เช่น ครอบครัว เพื่อน ญาติพี่น้อง และสังเกตผลตอบรับจากพวกเขา จะช่วยให้ได้คำตอบว่าสิ่งที่ทำนี้
สามารถสร้างเงิน สร้างรายได้ได้จริงหรือไม่ 
4. อะไรคือสิ่งท่ีเราทำได้ดี+สร้างรายได้ให้กับเรา = Profession (อาชีพ) 
  มีอะไรบ้างที่ทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ และพวกเขายอมจ่ายเงินให้ ลองนึกถึงอาขีพต่างๆ สังเกตในสิ่งที่
อาชีพนั้นๆทำ และเปรียบเทียบว่าตนเองทำได้ดีกว่าในด้านไหนบ้าง 
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 ศาสตร์ IKIGAI เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้กับทุกวัย เช่น วัยรุ่นที่ต้องการค้นหาตัวเอง วัยทำงานที่ค้นหาเป้าหมายที่
เติมเต็ม วัยเกษียณที่ต้องปรับวิธีชีวิตใหม่ มีกิจกรรม ไม่เงียบเหงา หรือผู้ที่ต้องการสร้างเป้าหมายชีวิต ก็สามารถใช้ 
IKIGAI มาช่วยค้นหาความสุข ช่วยสร้างสมดุลให้ชีวิต เพิ่มคุณค่า ความหมาย หรือความสุขเล็กๆประจำวัน ได้ 
เพราะอิคิไกคือ ‘จุดมุ่งหมาย’ หรือ ‘เหตุผลของการมีชีวิตอยู่’  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ตนเอง และค้นหาวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือด้านการเรียนซึ่งกันและกัน 

สมมติฐานของการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานดังนี้ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมงานวิจัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
2.   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมงานวิจัยสามารถระบุเป้าหมายและระบุวิธีการบรรลุ 
      เป้าหมายได้ด้วยตนเอง 
3.   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมงานวิจัยมีความพยายามช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียน วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน 

2.  ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
       2.1  ตวัแปรอิสระ 
              2.1.1   วิธีการ Peer-Assisted Learning 
              2.1.2   กิจกรรม วางแผนชีวิตด้วย “บันไดสามขั้น” 
       2.2   ตัวแปรตาม 
              2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
              2.2.2  ทัศนคติที่มีต่อการช่วยเหลือเพ่ือนด้านการเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. Peer-Assisted Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความสำเร็จที่ได้จาก
กระบวนการเรียนการสอน 
 3. Grade Point Average (GPA) หมายถึง ผลการเรียนสะสมของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่เรียนตลอด
หลักสูตรของแต่ละช่วง ชั้นการเรียน ที่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอด
หลักสูตรของผู้เรียน 
 4. GPAX หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
                การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการ 
Peer-Assisted Learning ผสมผสานกับนวัตกรรม “วางแผนชีวิตด้วยบันไดสามขั้น” 

1. แบบแผนการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ช่วยเหลือเพ่ือนใน
ชั้นเรียน โดยผู้วิจัยคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดความรักความสามัคคีกัน และช่วยเหลือเพื่อนในด้านการเรียนจบจน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบต่อไป  
           2.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  2.1.1 แบบสอบถามประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน 
  2.1.2 แผ่นกิจกรรมบันไดสามขั้น 
  2.1.3 ข้อสอบรายวิชาต่างๆ 
  2.1.4 แบบสรุป-วิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2.1.5 แบบสอบถามการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
               2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภท 

 2.2.1 ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาด้วยตนเอง 
 2.2.2 ข้อสอบใยรายวิชาต่างๆ ออกแบบโดยครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
 3.   การดำเนินการวิจัย  / การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ผู้เรียนบันทึก 
ประวัติส่วนตัวลงในแบบบันทึก สัมภาษณ์รายบุคคล และบันทึกเพิ ่มเติมลงในแบบบันทึก จากนั ้นให้ผู ้เรียน
ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คาดหวังลงในแบบบันทึกพร้อมทั้งระบุวิธีการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมาย จากนั้นให้ผู้เรียนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ 1 และวิเคราะห์ตนเอง ผู้วิจัยแบ่งผู้เรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ กลุ่มสีแดง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 3 และกลุ่มสีขาว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า 3 และใช้วิธีการ Peer-Assisted Learning ให้ผู้เรียนจับคู่โดยอยู่ในกลุ่มที่แตกต่าง
จากตนเอง รวมถึง ใช้เครื่องมือ “บันไดสามขั้น” ให้นักเรียนบันทึกผลสัมฤทธิ์ และกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และวางแผนการทำกิจกรรมรวมถึงเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้วิจัยนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (GPA) ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มาเปรียบเทียบกัน ด้วยแบบวิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ 
และให้นักเรียนทำแบบสอบถามการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
         กิจกรรม “บันไดสามขั้น” เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำความรู้จักตนเอง โดยใช้เทคนิค Ikigai ของ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยให้นักเรียนระบุข้อมูล 3 หัวข้อ ดังนี้ 
  1. สิ่งที่นักเรียนชอบทำ ทำแล้วมีความสุข หรือมักจะปฏิบัติบ่อยๆ กิจวัตรประจำวัน 
  2. สิ่งที่นักเรียนทำแล้วมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
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  3. สิ่งที่นักเรียนถนัด ทำได้ดี ทำแล้วมักจะได้รับรางวัลหรือคำชื่นชม 
  4. อาชีพที่นักเรียนสนใจ อาชีพที่อยากทำในอนาคต 
จากนั้นครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันหาความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งสามหัวข้อ และตั้งคำถามกับนักเรียน 
นำไปสู่การระบุคณะ สาขา ที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคต จากนั้นให้นักเรียนระบุลงในแบบกิจกรรม บันไดสามขั้น 
และตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกิจกรรมที่นักเรียนต้องการปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษ า ดังแสดงใน
ตัวอย่าง 
 
 

 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

      ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ต่างๆดังนี้ 
 4.1  ประเมินความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและระบุวิธีการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง 

โดยใช้แผ่นกิจกรรมบันไดสามขั้น 
  4.2  วิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสรุป-
วิเคราะห์พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  4.3 วิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนที่มีต่อทัศนคติ ความฉลาดทางสังคมของนักเรียน 
โดยใช้แบบสอบถามการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  

สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองใช้ วิธีการ Peer-Assisted Learning ผสมผสานกับนวัตกรรม “วางแผนชีวิตด้วย 

บันไดสามขั้น” พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังแสดงในตารางที่ 
1 โดยหมายเลขที่ไฮไลท์สีแดงคือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 3 ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 
 

เกรดเฉลี่ย และกิจกรรมที่
วางแผนจะปฏิบัติในระดับ ม.4 
(ภายใน-นอกรร.)

เกรดเฉลี่ย และกิจกรรมที่
วางแผนจะปฏิบัติในระดับ ม.5

เกรดเฉลี่ย และแผนการติวใน
ระดับ ม.6

คณะ สาขา มหาวิทยาลยัที่สนใจ 
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ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ลำดับ

ที ่
GPA ภาค
เรียนที่ 1 

GPA ภาค
เรียนที่ 2 

พัฒนาการ 

1 3.83 3.92 +0.09 
2 3.55 3.78 +0.23 
3 3.68 3.94 +0.26 
4 3.06 3.5 +0.44 
5 2.18 2.31 +0.13 
6 3.73 3.85 +0.12 
7 3.56 3.62 +0.06 
8 3.23 3.65 +0.42 
9 3.6 3.86 +0.26 
10 3 3.2 +0.20 
11 3.33 3.55 +0.22 
12 3.7 3.58 -0.12 
13 3.11 3.67 +0.56 
14 2.65 2.87 +0.22 
15 2.88 3.43 +0.55 
16 2.96 3.18 +0.22 
17 2.88 2.89 +0.01 
18 3.08 3.13 +0.05 

ลำดับ
ที ่

GPA ภาค
เรียนที่ 1 

GPA ภาค
เรียนที่ 2 

พัฒนาการ 

19 2.81 2.96 +0.15 
20 3.23 3.43 +0.20 
21 3.76 3.80 +0.04 
22 3.21 3.32 +0.11 
23 2.21 2.48 +0.27 
24 2.98 2.79 -0.19 
25 2.8 3.08 +0.28 
26 2.85 3.06 +0.21 
27 2.01 2.13 +0.12 
28 2.93 2.81 -0.12 
29 3.68 3.72 +0.04 
30 2.61 2.74 +0.13 
31 3.58 3.67 +0.09 
32 3.1 3.67 +0.57 
33 2.31 2.32 +0.01 
34 2.6 2.84 +0.24 
35 2.96 3.36 +0.40 
36 2.83 3.01 +0.18 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนกลุ่มสีแดงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 3 
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88 จากนักเรียนกลุ่มสีแดง
ทั้งหมด และมีนักเรียนที่เคยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 3 ในภาคเรียนที่ 1 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า 
3 ในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 6 คน 

อย่างไรก็ตามมีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำลงจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัย
ต้องติดตามหาสาเหตุ และหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 นอกจากนี้ ผลการตอบแบบสอบถามการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามการทำกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักเรียน  
นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้ในระดับใด 
เกณฑ์การประเมิน: 5 =เห็นด้วยมากท่ีสุด, 4 =เห็นด้วยมาก, 3 =ค่อนข้างเห็นด้วย, 2 =ค่อนข้างไม่เหน็ด้วย, 1 =ไม่เห็นด้วย 

หัวข้อการประเมิน / ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 
1. การจับคู่ช่วยกันเรียนในกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน ทำให้
นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนมากข้ึน 

8 
(22%) 

16 
(44%) 

10 
(28%) 

2 
(6%) 

- 

2. นักเรียนมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเพ่ือนที่เป็นคู่ของ
นักเรียน 

4 
(11%) 

20 
(56%) 

12 
(33%) 

- - 

3. นักเรียนจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับคู่ของนักเรียน เช่น นัดติว 
ติดตามงาน 

11 
(31%) 

8 
(22%) 

10 
(28%) 

7 
(18%) 

- 

4. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ 

13 
(36%) 

16 
(45%) 

6 
(17%) 

1 
(2%) 

- 

5. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน ทำให้นักเรียนมีความ
สามัคคีกันในชั้นเรียนมากขึ้น 

13 
(36%) 

14 
(39%) 

6 
(17%) 

3 
(8%) 

- 

6. นักเรียนคิดว่ากิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน มีส่วนช่วยให้
นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

10 
(28%) 

13 
(36%) 

10 
(28%) 

3 
(8%) 

- 

  

      จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ประเมินกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนว่ามีส่วนช่วยให้
นักเรียนเอาใจใส่ในการเรียนมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีความพยายามที่
จะช่วยเหลือเพื่อน มีความสามัคคีกันในชั้นเรียน และมีนัก เรียนมีพยายามจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับคู่ของตนเอง 
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยพัฒนานักเรียนด้านความฉลาดทางสังคม ดังตัวอย่างการตอบแบบสอบถามของ
นักเรียน ดังนี้ 
“สำหรับหนูนะคะ พัฒนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบค่ะ เวลาสอบหรือมีงานตัองส่งก็จะคิดถึงเพ่ือนที่เป็นคู่
เรียนเรา กลัวว่าเขาจะลำบากเพราะเรา ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งนั้นค่ะ” 
“ก็พัฒนาในด้านการเรียนทำให้บางบทเรียนที่ไม่เข้าใจ ก็เข้าใจได้เวลาที่เพ่ือนมาช่วยติว ช่วยสอนให้ 
เกรดข้ึนค่ะ ขึ้นมา0.02 ขึ้นน้อยแต่ขึ้นนะ ;-;” 
“ด้านความรับผิดชอบและด้านระเบียบวินัยค่ะ เพราะว่าการที่เราจะติวให้เพ่ือน เราต้องมีระเบียบวินัยใน
การอ่านและทบทวนก่อน เราต้องเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะไปติวให้เพ่ือนค่ะ” 
“ทำให้หนูแทบไม่มีงานค้างเลยค่ะ เพื่อนจะคอยเตือนตลอดว่าวันนี้ต้องส่งอะไรบ้างสอบอะไรบ้าง” 
“ด้านความสามัคคี อาจจะเป็นเพราะเป็นคู่กันแล้วอาจจะสนิทมากขึ้นทำให้กล้าคุยกล้าถามมากขึ้น” 
“จิตใจ มีน้ำใจช่วยเหลือเพ่ือน” 
“มีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น ได้ช่วยเหลือซึ่งและกัน สิ่งไหนขาดสิ่งไหนเกิน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ
ต่างๆผ่านการติว” 
“ทำให้ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความเห็น วางแผนการเรียนได้ดียิ่งขึ้น” 
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“การแบ่งปัน มีแนวคอดอะไรใหม่ๆ ก็เอามาแชร์กันตลอดอะค่ะ ชวนกันไปอ่านหนังสือ มีวินัยกันมากขึ้น” 
 
 อีกท้ังกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยให้นักเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองมากข้ึน ดังตัวอย่างการตอบ
แบบสอบถามของนักเรียน ดังนี้ 
“จากความคิดเห็นส่วนตัวเนื่องจากตัวหนูเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสีขาว ซึ่งเป็นเหมือนคนช่วยดึงเพ่ือน  คู่ของหนู
เหมือนยังเกรงใจที่จะถาม  เหมือนเพ่ือนอยากรู้แต่ถามคนอ่ืนที่ไม่ใช่หนู  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเหมือนคนดุ
เวลาอธิบายรึเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ  ดังนั้นหนูจึงพยายามวางตัวให้เพ่ือนกล้าที่จะเข้ามาหามากข้ึนและใส่ใจ
รายละเอียดของแต่ละวิชาเพ่ือเก็บความรู้และความเข้าใจให้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะจุดที่ตัวหนูเองสับสนหนู
ต้องพยายามมากขึ้นเพราะยังมีอีกคนที่หนักกว่าต้องช่วย” 
“ทำให้กระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้นค่ะ” 
“ช่วยกันติวเนื้อหาที่ตกหล่น ทำให้เนื้อหาครบถ้วนในการสอบ” 
“ด้านการเรียนรู้ เพราะเวลาติวเพ่ือนได้ให้ทริคในการคิดมาหลายอย่างเลย” 
“การแบ่งปัน มีแนวคิดอะไรใหม่ๆ ก็เอามาแชร์กันตลอดอะค่ะ ชวนกันไปอ่านหนังสือ มีวินัยกันมากขึ้น” 
“กระตือรือร้นมากข้ึนในการที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เขียนสรุปเพื่อมาเเชร์กันไม่ก็พูดอธิบาย” 
“พัฒนาด้านประสบการณ์ความรู้เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” 
“ด้านการเรียน การส่งงาน ทำให้รับผิดชอบมากข้ึน เกรดดีขึ้น” 

 
 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ยังมีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากคำแนะนำของนักเรียน 
โดยควรเพิ่มกระบวนการติดตาม สอบถามและให้คำแนะนำนักเรียนแต่ละคู่ให้มากขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อให้
กำลังใจหรือให้แรงเสริมนักเรียนที่มีความพยายามแต่ยังไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย และจัดช่วงเวลา
ให้นักเรียนแต่ละคู่พูดคุยติดตามงาน และจัดติวความรู้ และเพ่ิมกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนแบบกลุ่มนอกเหนือจาก
การจับคู่ นอกจากนี้ครูควรให้แรงเสริมกับนักเรียนที่ยังขาดความพยายาม 

อภิปรายผล 
 การให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง และได้วางแผนชีวิตของตนเองโดยใช้
ศาสตร์ IKIGAI ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยตนเอง และเกิดแรงผลักดันจาก
ภายในตน ที่จะพัฒนาตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ โดยผสมผสานกับวิธีการ Peer-Assisted Learning 
ทำให้นักเรียนแข่งขันกับตนเองมากกว่าแข่งขันกันในชั้นเรียน ทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ทุกคน
ช่วยเหลือกัน และเรียนรู้จากความผิดพลาดของกันและกัน ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นมากถึงร้อยละ 91 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทางสังคม มีความฉลาดทางสังคม มีความสามัคคี
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรระมัดระวังด้านความรู้สึกของนักเรียนในการแบ่งกลุ่มตามระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูต้องเน้นย้ำ
อย่างมาก ว่าให้นักเรียนแข่งขันกับตนเอง ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ไม่ใช่แข่งขันกันระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน และ
กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือกัน และมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
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ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                    ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย           นางวริะวรรณ  สุภานันท์ 
           ครูโรงเรียนวัดคลองชัน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

บทคัดย่อ 
 
 การศกึษาครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสรา้งแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวิจารณญาณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอา่นคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 3) เพื่อหาคา่
ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของน
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมวีิจารณญาณ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 1/1 ซึ่งเรียนในภาคเรียน ที่  1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดคลองชัน  อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ีจ านวน 30 คน ซึ่งได้มาดว้ยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธี
จับสลาก  เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิัย ได้แก ่1) แผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 4 หน่วย 20 แผน  2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชดุ ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณแบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ คา่ความเชื่อมั่น เทา่กับ 0.71 แบบทดสอบ
ความสามารถทางการคดิอย่างมีวจิารณญาณแบบอัตนัย จ านวน 9 ข้อ คา่ความเชื่อมั่น เทา่กับ 0.9 3) 
แบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวจิารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 3 
ขั้นตอน ตามเกณฑ ์80/80  สถิติทีใ่ช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t แบบกลุ่มไม่อิสระ(Dependent Samples t-test  ) 
 ผลจากการวิจัยปรากฏ  ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอา่นคิดอยา่งมวีิจารณญาณ มีค่าเท่ากับ 80.13/80.16 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้ที่ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝกึที่พัฒนาขึ้น สูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.60 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีมาก  
 (   = 4.68, S.D. = 0.51) 

ค ำส ำคัญ : แบบฝึก  การอ่านคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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บทน ำ 
 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโลก อันประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข  
ความขัดแย้งและความรนุแรงในสังคม  ความสัมพันธ์ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลักับการด ารงชวีิต 
ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอยา่งมี
คุณภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  (กระทรวงศึกษาธิการ,ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 หน้า 1-25)   ทศิทางการพัฒนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ก าหนดสมรรถนะส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็น
สมรรถนะที่ต้องการ คือ การมีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคดิ
สังเคราะห์  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  การคดิเป็นระบบ และมีความสามารถในการแก้ ปัญหา
อุปสรรคตา่ง ๆ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 2-7) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้มี
คุณภาพและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชวีิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ความกา้วหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดท าให้สังคมเกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทั้งด้านวิถีการด าเนินชีวิตและระบบจริยธรรม สื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธพิล
อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของบุคคล การสื่อสารอาจกลายเป็นดาบสองคมน ามาสู่ปัญหาความวุ่นวาย
ทางสังคม หากผู้รับสารขาดกระบวนการคดิ การไตร่ตรอง และพจิารณาแยกแยะ วิเคราะห์เหตุผล 
(อรนุช  ลิมตศิริ, 2551, หน้า 26)   สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นว่า การเรียนรู้
ส าหรับเด็กและเยาวชนในโลกปัจจุบันต้องไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้  แต่ผู้เรียนต้องเกิดทักษะศตวรรษ
ที่ 21 อันเป็นทักษะที่ซับซ้อน  การรับข้อมลูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องรับรูว้่ามีทั้ง
ข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่หลอกลวง (วิจารณ ์  พานิช, 2556,  หน้า 11-16)  โดยอาศัยการคดิอย่าง
ไตร่ตรองและใคร่ครวญหรือการคิดอย่างมวีิจารณญาณ ซึ่งเป็นความสามารถในการคิดอันเป็นหน่ึงใน
ทักษะจ าเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนตามกรอบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21(Framework  for 
21st  Century  Learning) (บุญชนก  ธรรมวงศา, 2561) 
 ภาษาไทยนับเป็นเครื่องมือที่สื่อความคดิได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้ภาษาไทยจึงสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดสรา้งสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ ์ ตดัสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยข้อมูล
ได้อย่างมีเหตุผล  (รัศมี ประทุมมา, 2550) ทักษะภาษาไทยดา้นการอ่านนับเป็นทักษะหน่ึงที่จ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาด้านการคิดและสติปญัญาไปควบคู่กัน แตจ่าก
ประสบการณ์ดา้นการสอนวิชาภาษาไทยของผู้วจิัยที่ผ่านมากลับพบวา่ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
โรงเรียนวัดคลองชันมีผลสัมฤธิ์ด้านการอ่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวัง สะท้อนผลจากการประเมิน
โดยสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่องการรู้เรื่อง การอ่าน  (Reading Literacy) ตามแนวทาง 
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การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผล 
การประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก นักเรียนขาดทกัษะในการอา่นอย่างมี
วิจารณญาณ  ไม่สามารถ วิเคราะห์ วจิารณ์ ตีความและประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ และวธิีการสอนที่
ผ่านมาของครูยังไม่ได้ใหค้วามส าคัญต่อการฝึกฝนกระบวนการอา่นการคดิของนักเรียนเท่าที่ควร 
 การพัฒนาทักษะการอา่นของผู้เรียนให้เกิดทักษะการอา่นและการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝน โดยเริ่มจากการพัฒนาทกัษะการคดิพื้นฐานย่อย ๆ ไปสู่
การคดิขั้นสูง (สุวิทย์  มลูค า , 2550, หน้า 40) การใช้แบบฝึกเป็นอีกวิธหีน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากท าให้ครูทราบพัฒนาการทกัษะนั้น ๆ 
ของผู้เรียน และเห็นข้อบกพร่องในการเรียนทีส่ามารถน าไปแก้ไขปรับปรุงได้ทันที ซึ่งชัยยงค์  พรม
วงศ์ (2538, หน้า 146)  ได้แสดงแนวคิดต่อแบบฝึกว่า แบบฝึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
ภายใต้การใชท้ฤษฎขีองธอร์นไดค์(Thorndike) อันประกอบด้วยกฎการเรียนรู้ 3 กฎ อันได้แก่  1) กฎ
แห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือ ความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญถ้าเกิด
ความพึงพอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู ้ 2) กฎแห่งการฝึกหดั(Law of  Exercise) ซึ่งกฎนี้กล่าวถึง 
การสร้างความมั่นคงของการเชื่อมโยงระหวา่งสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท า
ซ้ าบ่อย ๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร และ 3) กฎแห่งผลที่ได้รับ( Law of 
Effect) คือ ผลที่ไดร้ับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรยีนรู้ถ้าได้รับผลที่พึงพอใจ ผู้เรียนย่อมอยากจะเรยีนรู้
ต่อไป นอกจากนีก้ารน าเทคนิควิธีการส่งเสริมทกัษะการอ่านการคิดที่เหมาะสมเข้ามาผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้ในการฝกึประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน อย่างเป็นล าดับในลักษณะที่หลากหลาย รอบด้าน 
และครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการ เป็นอีกสิ่งหนึง่ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายด้าน     
การพัฒนาทักษะการอา่นการคดิได้มากขึ้น 

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ (Six thinking hats)ของ เดอ โบโน (De  Bono) เป็นเทคนิค
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คดิอย่างเป็นระบบ  ท าให้ผู้เรียน
รู้จักวิเคราะห์  พิจารณาเหตุผล และเสาะแสวงหาความรู้เชื่อมโยงความคดิน าไปสู่แนวทาง 
การแก้ปัญหา เพื่อให้ไดท้ักษะการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และสามารถน ามาใช้ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านที่เน้นทักษะการอา่นเพื่อการคิดวิเคราะห์  พินิจพิจารณา แยกแยะอย่างละเอยีด 
การใช้วิธตีามแนวคดิแบบหมวกหกใบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการแยกแยะหาเหตุผล ส่วนดี  ส่วน
บกพร่อง ข้อเท็จจริง  ขอ้คิดเห็น และประเมินหรือตัดสินคณุค่าของเรื่องที่อ่านได้ (ทัศนีย ์ หนูนาค, 
2550, หน้า 6) นอกจากวิธีการสอนอ่านคดิแบบหมวกหกใบแล้ว การใช้เทคนิควิธี 5W1H หรือทีถู่ก
เรียกอีกอย่างวา่ Kipling Method ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์โดยการตั้ง
ค าถามในการส ารวจปัญหา โดย ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548, หน้า 161) กลา่วถึงการสอนคิดให้ลึกเชงิ
วิเคราะห์ว่า การใช้เทคนคิ 5W1H  สามารถไล่เลียงความชดัเจนในแต่ละเรื่องที่ก าลังคิดเป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนั้น ในบางครั้งการเริ่มการคิดควรเริ่มต้นถามตัวเองโดยใช้ค าถาม 
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5W1H  ว่า อะไร (What) ที่ไหน(Where) เมื่อไหร่ (When) ใคร (Who) และอย่างไร(How) ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียน สามารถแยกแยะเนื้อหาออกมาให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

ผลจากสภาพปัญหาที่พบในการสอนและสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกศตวรรษ 
ที่ 21  ที่จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านการอา่นและการคิด ในฐานะครูผู้สอน
ภาษาไทย ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวิจารณญาณ  โดยใช้
เทคนิควิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาเป็นหลักในการออกแบบแบบฝึกส าหรับการฝึกทักษะการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ร่วมกับการน าเทคนิคการสอนคดิแบบ 5W1H เข้ามาสนับสนุนอย่าง
บูรณาการผสมผสาน สรา้งเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมวีิจารณญาณ เพื่อให้สามารถฝึกฝน
ทักษะการอา่นคิดได้หลากหลายมิติ โดยน าเน้ือหาจากข้อมูลหรือสถานการณ์สังคมที่เป็นเรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์การอ่านการคดิ และมุ่งหวังว่า การพัฒนาแบบฝึกในครั้งนี้จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคิดอย่างมวีิจารณญาณเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
         1.  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอา่นคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัคลองชนั ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมวีิจารณญาณ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอา่นคิดอยา่งมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคลองชัน  
อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี ที่เรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562  2  
ห้องเรียน จ านวน 60  คน  
 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิัยครั้งนี้ เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple random 
sampling) ด้วยวิธีจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
   1. เครื่องมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านคิดอยา่งมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 4 หน่วย ใช้เวลา 20 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจ  
ความสอดคล้อง (IOC) ปรากฏว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความความถูกตอ้ง และความเหมาะสม 
 1.2 แบบฝึกทกัษะการอา่นคิดอย่างมวีิจารณญาณ 4 ชดุ จ านวน 20 แบบฝึก ทดลองหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดคลองชัน ที่ไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่างโดย
ด าเนินการทดลอง 3 ขั้นตอน 
   2. เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 
       2.1.1 แบบทดสอบความสามารถทางการอา่นอย่างมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัยจ านวน 30 ข้อ มีคา่ความยากง่ายระหว่าง 0.47 ถึง 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.07 ถึง
0.53 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.71 
 2.1.2 แบบทดสอบความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบแบบ
อัตนัย จ านวน 6 ข้อ มคีา่ความยากง่าย ระหวา่ง 0.40 ถึง 0.60 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.22 ถึง 
0.40 และมคี่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9 
              2.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้แบบฝึกการอ่านคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรากฏว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี ้
ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการรียน เรือ่งการอ่านคิดอย่างมีวจิารณญาณ และเก็บคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนไว้ 
ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งขึ้น จ านวน 4 ชุด ใช้เวลาในการสอน 20 ครั้ง ครัง้ละ 
1 ชั่วโมง ตั้งแตว่ันที่  1 สิงหาคม 2562 - 19 กันยายน 2562  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอา่นคิดอย่างมวีิจารณญาณชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน หลังจากที่สอนครบ 20 ครั้ง ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบ และ
น าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอา่นคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคดิอย่างมี
วิจารณญาณกอ่นเรียนและหลังเรียน แล้วท าการวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉ่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
     2.1 หาคา่ความยากงา่ย (p) และอ านาจจ าแนก(r) ของแบบทดสอบความสามารถทางการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวธิีจ าแนก Discrimination Method 
    2.2 หาคา่ความยากงา่ยของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หา
ค่าโดยใช้สูตร PE ของ วทินีย์ และซาเบอร์ส 
    2.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถทางการอา่นอย่างมวีิจารณญาณใช้สูตร
โดยใช้สูตร KR 20 
    2.4 หาคา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดย
ใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
    2.5 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวจิารณญาณตามเกณฑ์ 80/80 
    2.6 หาคา่ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมวีิจารณญาณ โดยใช้วธิีการ
ของกูดแมน เฟลคเทอร์ และชไนเดอร์ 
 3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความแตกตา่งค่าเฉลี่ยของคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการแจกแจงของ t (t-test 
แบบ Dependent Samples) 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมีวจิารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สรา้งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ 80/80  คือ มีประสทิธิภาพ
เท่ากับ 80.13/80.16   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมวีิจารณญาณ มีค่า
เท่ากับ 0.60  
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเดน็ส าคัญที่น ามาอภิปรายผล ดังต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมวีิจารณญาณ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกมีประสิทธิภาพ 80.13/80.16 ซึง่
สูงกว่าตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ คือ 80/80  สาเหตทุี่ท าให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ เน่ืองจากแบบฝึกมีการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ มีการศกึษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ      
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การสร้างแบบฝึกที่ดี และเทคนิคในการตั้งค าถามที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านการคิด อันได้แก่ ทฤษฎี
แนวคิดแบบหมวกหกใบ (Six thinking hats) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) 
ผสมผสานกับเทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H ที่ใช้ในการออกแบบค าถามใหส้อดคล้องกับเนื้อหาหรือ
สภาพสถานการณ์ในแบบฝึกจนครอบคลุมทักษะการอา่นคิดทีต่้องการ เพือ่พัฒนาการฝึกอา่นฝึกคดิ
ไปควบคู่กัน จึงท าให้แบบฝึกมีคุณภาพ อกีทั้งเน้ือหาที่ใช้ในการฝึกเป็นเรื่องใกล้ตัวและตรงตาม      
ความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนแบบฝึกได้รับการประเมินและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญจนเกิดความเหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ รวมถึงแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมี
วิจารณญาณถูกสร้างตามหลักการทางจิตวิทยา โดยค านึงถึง กฎแห่งการฝกึ การเสริมแรง การเร้า
ความสนใจ และช่วงวัยของผู้เรียน มีกิจกรรมที่ชว่ยกระตุ้นการคดิคือกิจกรรมปลุกความคดิ  เพื่อใช้  
ส าหรับปูพื้นฐานในการฝกึคิดและเร้าให้ผู้เรียนสนุกกับการฝึกคิด ก่อนท าการฝึกตามเน้ือหากิจกรรม
แบบฝึก ประกอบกับในส่วนกิจกรรมแบบฝึกมีลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใชค้วามคดิเชิงเหตุ
ผลได้อย่างอิสระไม่ปิดกัน้ค าตอบโดยการตัดสินถูกหรือผิด จึงท าใหผู้้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมี
คุณค่าและส่งผลให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านคดิอย่างมีวจิารณญาณ ก่อน
และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผูเ้รียนหลัง
การใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ทั้งนี ้เป็นผล
เน่ืองมาจาก การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวจิารณญาณ เป็นการเรียนที่สอดคล้อง
กับหลักจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู ้และสอดคล้องกับธรรมชาตวิิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะที่ 
การเรียนต้องอาศัยการฝกึฝน  นอกจากนี้กิจกรรมแบบฝึกมีการวางล าดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน 
จากง่ายไปหายาก ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบผลส าเร็จในการเรียน  ร่วมกับมีการใช้ค าถามเพื่อ
ก าหนดให้เกิดสถานการณ์การอา่นการคิด ที่ประยุกต์จากแนวคิดหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) 
ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) ผสมผสานกับเทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H  โดยไม่
จ ากัดไว้ที่รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเพียงรูปแบบเดียว ท าให้กิจกรรมการฝกึอา่นฝึกคิดมีความยืดหยุ่น
ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการฝึก และลดขีดจ ากดัที่เป็นอุปสรรคในการตั้งค าถาม เนื่องมาจากธรรมชาติ
ของเนื้อหาที่ถูกน ามาใช้ในการฝึกแต่ละสถานการณ์เอื้อต่อการตั้งค าถามในรูปแบบที่แตกต่างกัน   
การยดึติดที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจึงไม่เพียงพอที่จะน าสาระประโยชน์จากเนื้อหาออกมาตั้งเป็นข้อ
ค าถามได้ทั้งหมด  การผสมผสานเทคนิคการฝกึอา่นฝึกคิดที่เกิดขึ้นอย่างบรูณาการโดยใช้เทคนิค
แนวคิดหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) ผสมผสานกับ
เทคนิคการสอนคิดแบบ 5W1H    จึงสามารถท าให้ผูเ้รียนได้รับการฝึกโดยการใช้ข้อค าถามเพื่อ
พัฒนาการอ่านการคดิที่เป็นค าถามทั้งประเภทความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ตามแนวคดิของBloom’ s Takonomy  (อ้างถึงใน วชัรา  เล่า
เรียน, 2554, หน้า 100-106)  และท าให้ผู้เรียนได้รับการฝึกที่ครอบคลุมการคดิในหลายมิตจิน
สามารถขยายความคิดได้กวา้งขึ้น  อีกทั้งกจิกรรมการฝึกมทีั้งรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและกจิกรรมเดี่ยว 
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การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การคิดเพิ่มมากขึ้นจากการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่น การที่ได้เรียนรู้ความคิดของคนหลาย ๆ คนที่พดูในเรื่องเดียวกนั
แต่มีประสบการณ์ตา่งกนัจะสร้างแนวคิดให้ผูเ้รียนที่เป็นผู้อ่านได้กว้างขวางและถูกต้อง (พันธ์ทพิา  
หลาบเลิศบุญ และคณะ , 2542, หน้า 48) ทั้งนี้ การที่ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ ยังท าใหเ้กิดเป็น  
ความช านาญจนผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ น าไปสู่การเกิดทักษะการอา่นคิด 
อย่างมีวิจารณญาณตามที่ต้องการ 
 3. ค่าดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดอย่างมีวจิารณญาณมีค่าเท่ากับ 0.60 

แสดงว่า หลังเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.60  

หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เนื่องจากกิจกรรมฝึกสามารถท าให้ผู้เรียนพัฒนาการอ่านการคิดไดด้ีขึ้น จาก

การได้รับประสบการณ์ฝกึในรูปแบบที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ความคดิอิสระ

ในการสะท้อนความคดิทีม่ีต่อสารการอ่าน  ผ่านประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในชัน้

เรียนก่อนการลงมือฝึกเดีย่วด้วยตนเอง และการสรุปกิจกรรมรว่มกันทุกครัง้ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะจน

สามารถประยุกต์แนวทางการอา่นการคิดได้ด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้น จึงท าให้ผล

การการอา่นคิดอยา่งมีวจิารณญาณมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปไปตามล าดับ  ดว้ยประการ

ส าคัญดังกลา่วนี้เอง จึงท าให้หลังเรียนด้วยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านคดิอย่างมีวจิารณญาณผู้เรยีน

มีความรู้เพิ่มขึ้น 

  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  โดย
ภาพรวมมีค่าเทา่กับ 4.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  เท่ากับ 0.51 หมายความวา่  ผู้เรยีน
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก  ทั้งนี้  เป็นเพราะแบบฝึกทักษะการอ่านคดิอย่างมีวจิารณญาณที่ผูว้ิจัย
สร้างขึ้น  เริ่มกจิกรรมฝกึจากสิ่งที่งา่ยไปสู่สิ่งที่ยาก มีรูปแบบกิจกรรมการฝึกที่เร้าใจให้อยากปฏิบัติ
กิจกรรมและผูเ้รียนได้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระไม่ถูกปิดกั้นโดยการตดัสินว่าผดิหรือถูกจากกุลม่ 
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าไดร้ับการยอมรับและเกิดความภูมิใจในตนเอง จนกลา้ที่จะแสดงความคิดเห็นที่มี
ต่อสารการอ่านมากขึ้น  ประกอบกับแบบฝึกมีกิจกรรมปลุกความคดิที่ท าให้สนุกกับการคิด ช่วยให้
ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนการคิดอยา่งหลากหลาย ผู้เรียนจึงมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท า    
แบบฝึกและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองที่มีหลังจากการฝึกว่า มนีิสัยด้านการอ่านพจิารณา
สารในชวีิตประจ าวันที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
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 1.1  การสร้างแบบฝึกควรพิจารณาเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ พื้น
ฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน และค านึงถึงหลักการสร้างแบบฝึกที่ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยการเรียงล าดับจากงา่ยไปหายาก 
 1.2  การอา่นและการคิดมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ดังนั้น การสรา้งแบบฝึกที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านในขั้นสูง ควรศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการฝึกทกัษะการคิดจาก
หลาย ๆ แนวคดิ ไม่ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการคิดเพยีงแง่มุ่มเดียว  และควรเริ่มพิจารณาจากการสรา้ง
พื้นฐานการฝึกคดิตามมติิด้านลักษณะ เพราะถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนากระบวนการคิด  
ที่จะน าไปสู่ทักษะการอ่านคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 1.3  การสร้างแบบฝึกการอ่านคิดอยา่งมีวจิารณญาณควรค านึงถึงอุปสรรคที่เป็นตัวปิดกั้น
การคดิของมนุษย์ และพยายามลดภาวะอุปสรรคนั้นไม่ให้เกิดขึ้นระหว่างที่ท าการสอน ทั้งนี้ จะชว่ยให้
ผูเ้รียนใช้ความคดิในการอ่านจนสามารถท าแบบฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.4  ระหว่างการปฏิบัตกิิจกรรมครูควรเฝ้าสังเกตผู้เรียนแต่ละคนว่า ผู้เรยีนคนใดมี
บุคลิกลักษณะของการเป็นนักคิดที่ดี  เมื่อพบควรส่งเสริมโดยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง 
ความคดิเห็นเพื่อเร้าให้สมาชิกคนอื่นเกิดความรู้สกึอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิ และเกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปพัฒนาเพื่อขยายความคิดของตนเองในล าดับตอ่ไป 
 1.5  การสร้างแบบฝึกตอ้งได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  เน่ืองจากบางครั้งผู้สรา้งอาจ
มองไม่พบข้อบกพร่องของตนเอง  การไดร้ับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหรือการได้แลกเปลี่ยนกับครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันในการอา่นพิจารณา จะชว่ยให้มองเห็นข้อบกพร่อง และน าไปปรบัปรุง
แบบฝึกให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 
 1.6 ครูผู้สอนควรมีการใช้แบบฝึกทักษะและน าไปปรับปรุงพัฒนาหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะท า
ให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการสรา้งแบบฝึกทักษะในเน้ือหาสาระอื่น ๆ นอกเหนือจากสาระการอา่น 
 2.2  ควรน าแบบฝึกทักษะการอา่นคิดอย่างมวีิจารณญาณไปทดลองใช้กับนักเรียนใน
โรงเรียนอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพไดม้ากยิ่งข้ึน 
 2.3  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคดิอย่างมี
วิจารณญาณเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการเรียนทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 2.4 ควรมีการสรา้งแบบฝึกหรือกิจกรรมฝกึในลักษณะอื่น ๆ ส าหรับพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะชีวิตทีจ่ าเป็นของผู้เรียน เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน 
               แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย  นางวิระวรรณ  สุภานันท์ 
  ครูโรงเรียนวดัคลองชัน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรูด้้าน      
การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2)  พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิด
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย  3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การจดัการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น 3.2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น   กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวดัคลองชัน ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ด้วย
วิธีจับสลาก  เครื่องมอืทีใ่ช้ใน การวิจัย ได้แก่  1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 9 แผน 18 ชัว่โมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิง
สร้างสรรค์  4) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย t-test (Dependent Sample) และน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพดว้ยการ
พรรณาวิเคราะห ์
 ผลการวิจัยปรากกฏ ดังนี้ 
    1. ผู้สอนเห็นว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษเ์ชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจ าเป็นที่
ควรน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้เกดิประโยชน์ และนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้มคีวามสามาถด้าน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น  
  2. รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบ และข้ันตอนการจดัการเรียนรู ้6 ขัน้ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มคีา่เท่ากับ   
75.64 / 75.73 
  3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น  
     3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่พฒันาขึ้น
สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05  
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     3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีมาก 
( X  = 4.70, S.D. = 0.49) 

ค ำส ำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู ้การเขียนแสดงความคดิเห็น กระบวนการคิดวิพากษ์ การคิดสรา้งสรรค์ 

บทน ำ  
 
 โลกศตวรรษที ่๒๑ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการด ารงชีวติ 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
ม.ป.ป., หน้า 6-12) ปรากฏการที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะการด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ดังเช่น 
โลกเทคโนโลยี  โลกเศรษฐกิจและการคา้ โลกาภวิัตน์กับเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความเป็นเมือง สิ่งที่
เกิดขึ้นเหลา่นี้ ท าให้ต้องเตรียมเยาวชนไทยให้มีความสามารถในการรับข้อมูลหลักฐานใหม่ และน ามาสังเคราะห์เป็น
ความรู้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ ใหพ้ร้อมด าเนินชีวิตในโลกศตวรรษที ่21 Howard Gardner (อ้างถึงใน วิจารณ์ พานิช
, 2555, หน้า 28-29 ) ได้กล่าวถึง พลังสมอง 5 แบบที่คนในอนาคตจะต้องมีและครูจ าเป็นต้องหาทางออกแบบการ
เรียนรู้ให้ศิษย์ได้พัฒนาสมอง ได้แก่ สมองด้านวชิาและวินัย (discipliner mind) สมองด้าน        การสังเคราะห์ 
(synthesizing mind) และสมองด้านสรา้งสรรค์ (creating mind) สมองด้านเคารพให้เกียรต ิ(respectful mind) 
และสมองด้านจริยธรรม (ethical mind) ซึ่งถือเป็นหัวใจของทักษะเพื่อการด ารงชวีิตในโลกศตวรรษที่ 21 และมี
ทักษะจ าเป็นพื้นฐานที่ทกุคนต้องเรียนรู้ ได้แก่ ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 
อันประกอบด้วยทักษะยอ่ย คือ การคดิอย่างมวีิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking & problem 
solving) การสื่อสารและความรว่มมือ (Communication & Collaboration) และ   ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity & Innovation)  
 ธรรมชาตใินการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนับได้ว่ามีสาระหลักในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกฝนทักษะ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ภาษาไทยยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศตา่ง ๆ เพื่อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ วจิารณ์และสร้างสรรค ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี (กระทรางศึกษาธิการ, 2551, หน้า 37-38)  ทกัษะการเขียนนับเป็น
ทักษะการสือ่สารที่มีความส าคัญต่อชวีิตประจ าวนัของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะการฟัง การดูหรือ 
การอา่น อีกทั้งยังช่วยพฒันาสมรรถภาพทางสมองของมนุษย์ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
เพื่อการเรียบเรียงถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากความคดิอย่างมีระบบออกมาเป็นงานเขียน (สุทธิวรรณ  อินทะกนก, 2559, 
หน้า 1-4) ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ดีอีกอยา่งหนึ่งและเหมาะสมต่อการน ามาฝึกประสบการณ์ดา้นการคิด ที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานน าไปสู่การเกิดทกัษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 แตจ่ากผลการประเมินโดยส านักรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากลับพบว่า นกัเรียนมัธยมมี
ปัญหาด้านการเขียน คือ ไม่สามารถเขียนสื่อความได้(กระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบจากประสบการณ์         
การจดัการเรียนรูร้ายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัคลองชัน อ าเภอล าลูกกา จังหวดั
ปทุมธานี ของผู้วิจัย ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสาระการเขียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โดยมี
คะแนนคดิเป็นร้อยละ 50.12  ซึ่งต่ ากวา่เกณฑ์ที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้  ประกอบกับผลการประเมินการอา่นเขียน
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ด้านการเขียนที่ต้องใช้กระบวนการคิดวพิากษ์และคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน พบวา่ นักเรียนส่วนมากมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เน่ืองจาก
นักเรียนใช้ความรู้สึกสว่นตัวมากกว่าการใช้เหตุผลในการเขียนแสดงแนวคิด  และแสดงมุมมองตอ่สถานการณ์ได้
เพียงมิติเดียว  เน้ือหาในการเขียนขาดการวิเคราะห์แยกแยะ ไตร่ตรองสถานการณ์ นักเรียนมองไมเ่ห็นความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของสถานการณ์ ไม่สามารถน าข้อมูลดา้นปัญหา ผลกระทบ จดุเด่น จุดด้อยที่เกี่ยวข้อง น ามาสนับสนุนการ
แสดงแนวคิดได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการสอนที่ผ่านมาของครูยังไม่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการคิดและการเขียน
เท่าที่ควร ครูเน้นการเขียนแสดงความรู้สกึหรือเขียนตามจินตนาการเป็นหลัก ไม่ได้คดิค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือน า
เทคนิควิธีการ สื่อ สิ่งเร้าที่หลากหลายมาใช้ในการส่งเสริมทักษะการคดิการเขียนส าหรับนักเรียน  
 ด้วยเหตุดังกลา่ว ผูว้ิจัยจงึเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคดิและ 
การเขียน  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยังสามารถน ามาสนับสนุน 
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อีกประการหน่ึง จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู ้รว่มกบัการศึกษาแนวคดิจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์เพื่อออกแบบรูปแบบ 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษามาเป็นฐานในการออกแบบ ประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ์ปรัชญาการเรียนและการสอนส าหรับคนในโลกแห่งยุคโลกาภิวตัน์ ที่เชื่อวา่ความรูไ้ม่ใช่สิ่งที่ถูก
ค้นพบแต่ต้องถูกสร้างจากประสบการณ์ (เสาวนีย ์ เกรียร์, 2539, หน้า 76) ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วน ามาเชื่อมโยงกับโครงสรา้งทางสติปัญญาเดิม สรา้งเป็นองค์ความรูโ้ครงสรา้งทาง
สติปัญญาใหม่ 2) เทคนคิระดมสมอง (Brainstroming Technique) คือ การใหบุ้คคลไดใ้ช้ความคดิเสนอแนะ
วิธีแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาจ ากัด (Osborn, 1957) อันเปน็เทคนิคของความคิดสรา้งสรรค ์ 
(Rawlinson ,1988)  ซึ่งสมาชิกจะแสดงความคดิเห็นในเวลารวดเร็ว  ไม่มกีารวิพากษ์วิจารณ ์ไม่ตคีวาม ไม่ประเมิน
คุณภาพความคดิที่แสดงออกมา  3) แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบ ( Six Thinking Hats) คือ การใชส้ัญลักษณ์สีของ
หมวกในการควบคุมการคิด ให้เกิดขึ้นเพียงเรื่องเดียวหรือประเด็นเดียวในเวลาเดียวเพื่อให้ได้การคดิที่มี
ประสิทธิภาพ (de Bono , 2000, p. 6)   
 ผู้วิจัยเชื่อว่า องค์ความรูท้ี่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีดังกลา่ว จะสามารถใช้เป็นกรอบการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และเอื้อต่อการส่งเสรมิพัฒนาทักษะการคดิและการเขียนให้บรรลุเป็นผลส าเร็จได ้ จึงน า
แนวคิดดังกลา่วมาประยกุต์ผสมผสานสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยยึดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ จริพร  ชะโน (2555, 
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หน้า 73-74)  ที่ได้มาจากการประยุกต์แนวคิดของ Joyce and Weil  มาเป็นแบบ เนื่องจากสามารถท าให้มองเห็น
ภาพกระบวนการความสมัพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผลของรูปแบบได้ง่ายและชัดเจน และหวังว่ารูปแบบการสอน WPS 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์จะสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะด้านการคิดและการเขียนของนักเรียนได้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจัดการเรียนรู้ดา้นการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ 
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพือ่ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพื่อศึกษาผลการใชร้ปูแบบการจัดการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น 
     3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ 
การจดัการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น 
    3.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้น 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัยผู้วจิัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการทดลอง  ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนรูด้า้นการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์  ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้อง  ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนภาษาไทยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนวัดคลองชันที่มีประสบการณ์ดา้นการ
สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ต่ ากวา่ 5 ปี จ านวน 6 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ส าหรับ
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ ์เพื่อรับรู้ความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู ้
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ก าหนดรูปแบบและพฤติกรรมบ่งชี้ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยสร้างเป็นข้อสรุปจากการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ขั้นตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  
    1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้WPS เพื่อสง่เสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์(Constructivist Theory) แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการคิด แนวคิดทฤษฎีหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) แนวคดิเทคนิคการระดมสมอง (Brainstroming) น ามา
สังเคราะห์พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยยดึแนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว ของ 
จิรพร  ชะโน ที่ได้มาจากการประยุกต์แนวคิดของ Joyce and Weil   ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคดิ
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ทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการสอน 4) ระบบสังคม  5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน (จิระ
พร  ชะโน, 2555) มีข้ันตอนในการสอน 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นจุดพลังความคิด 2) ขั้นรับข้อมูลและเผชิญสถานการณ์
ปัญหา 3) ขั้นคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ 4) ขั้นผสานความคดิ  5) ขั้นรวมพลังสรา้งสรรคผ์ลงาน 6) ขั้นสรุป
และประเมินผล  

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรยีนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเขียนแสดง 
ควำมคิดเห็นด้วยกระบวนกำรคิดวิพำกษ์เชิงสรำ้งสรรค์ ส ำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS 
 2. สรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่  
     2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ สรา้งแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนแสดงความคิดส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 หน่วย 9  แผน แต่ละแผนใช้เวลา 2 ชัว่โมง  รวมเวลาใน การสอน  18  ชัว่โมง 
ตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู ้โดยน ารปูแบบการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
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จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับมาก น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน และทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งไม่ใชน่ักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษและไม่ใช่
กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 24 คน  วิเคราะห์ประสิทธภิาพกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ ปรากฏวา่ ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู้มีคา่ 75.64/75.33 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ 
เป็นแบบทดสอบอัตนัย 2 ชุด  
      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการวิพากษ์  
       2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนแสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
สร้างข้อสอบอัตนัย 5 ขอ้ เพื่อคัดลือกไว้ส าหรับสร้างเป็นแบบทดสอบอัตนัย 1 ข้อ ก าหนดเกณฑก์ารตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบ ตามเกณฑ์รูบริกส์ โดยพจิารณาจาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ดา้นแนวคิด ด้านเนื้อหา ด้าน   
การใช้ภาษา ดา้นโครงสร้างองค์ประกอบการเขียน และด้านกลไกทางภาษา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 
5 ท่าน เลือกข้อสอบที่มคี่าความสอดคล้องมากทีสุ่ดตามความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญไว ้1 ข้อ น าแบบทดสอบ
ทดลองใช ้(Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนวดัคลองชันจ านวน 30 คน หาคา่ความเชื่อมั่นโดย
ผู้ตรวจ 2 คนด้วยวิธีคา่สมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson  Product – Moment  Correlatiom  
Coefficient ) ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
        2.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดา้นความคิดสรา้งสรรค์ สร้างแบบทดสอบความคดิ
สร้างสรรค์ทางภาษา 6 ข้อ ให้ครอบคลุม ความคิดคล่อง  ความคิดยดืหยุ่น ความคดิริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ทา่น น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วและมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไปทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วดัคลองชัน จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คน ที่เคยเรียนในเนื้อหานี้
มาแล้วท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
30  คน เป็นห้องที่ใช้ในการหาคา่ความยากงา่ย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  และอีก 1 ห้องเรียนเป็นห้องที่ใช้ใน
การหาคา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ น าผลการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย โดยใช้สูตร PE ของ วิทนีย ์ และชาเบอร์ส (D.R. Whitney and  
D.L.Sabers) (อ้างถึงใน ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539,หน้า 199-200) ได้คา่ความยากง่ายระหว่าง 
0.21-0.25 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต ่0.30-0.43 วิเคราะห์คา่ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร (Alpha-Conefficient)  
ตามวธิีของ ครอนบัค (Conbach) ได้ค่าความเชือ่มั่นแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 
    2.3 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง    
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้ที่จะน า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ ได้เข้าใจความเป็นมาของรูปแบบ และรายละเอียดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
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 ขั้นตอนที่ 3 ศกึษาผลการใช้รูปบบการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One Group Pre-test Post-test Design กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่โรงเรียนได้จัดเข้า
ชั้นเรียนแบบคละความสามารถ  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับสลากเลือก
มา 1 ห้องเรียน ได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/1  จ านวนนักเรียน  34 คน  ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ  
การจดัการเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้น ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
และเก็บคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนไว้ ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งขึ้น จ านวน 3 
หน่วย ใช้เวลาสอน 9 ครัง้ ครั้งละ 2 ชั่วโมง ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยการให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน หลังจากที่สอนครบ 18 ชัว่โมง ตรวจให้คะแนนการท า
แบบทดสอบและน าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์สถิติเพื่อหาสมมติฐาน
โดยการทดสอบคา่ที (t- test) 
 
ผลกำรวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศักพยภาพในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการการคิดวพิากษ์เชิงคิดสร้างสรรค ์โดยเฉพาะการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้
ใช้การวิเคราะห์แยกแยะ ไตรต่รอง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการแสดงแนวคดิโต้แย้ง สนับสนุน ประเมินค่า หรือ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  ทั้งนี้ผู้สอนเห็นว่า การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรน ามาพิจารณาด าเนินการจดัการเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ประกอบกับผลการทดสอบการอ่านเขียนที่ใช้กระบวนการคิดวิพากษ์และคิดสรา้งสรรค์เป็นฐาน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนวัดคลองชันส่วนมากยงัมีผลการทดสอบอยู่ในระดับพอใช้ และต้องได้รบัการพัฒนาให้มี
ความสามาถด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น  
 ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความ
คิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสรา้งสรรคส์ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการจัด     
การเรียนรูท้ี่พัฒนาขึ้นมีโครงสรา้งครอบคลุมองคป์ระกอบที่เหมาะสมในระดับมาก และเอื้อต่อการส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนให้บรรลุผล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ และข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้6 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) จุดพลัง
ความคดิ 2) รับข้อมูลและเผชิญสถานการณ์ปัญหา 3) คดิวิเคราะห์เชื่อมโยงประสบการณ์ 4) ผสานความคิด 5) รวม
พลังสร้างสรรค์ผลงาน 6) สรุปและประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูจ้าก การน าไปทดลองใช้มีค่าเทา่กับ  
75.64/75.73 
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 ส่วนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
    3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ WPS ที่พัฒนาขึ้น สรุป

รวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่า X = 4.70  และค่า SD = 0.49 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจดัการเรียนรูด้้านการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วย
กระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า ครูผู้สอนเห็นว่าการสอนคิดและ
สอนเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องน ามาพจิารณาด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เน่ืองจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพอใช ้ประกอบกับสภาพบริบท
สังคมที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสามารถท าได้งา่ยและรวดเรว็ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับสถานการณ์ที่ไม่
เหมาะสมได้มากขึ้น และอาจน ามาซึง่ผลกระทบดา้นลบในภายหลัง (ฟองจนัทร์  สุขย่ิงและคนอื่น ๆ , 2553, หน้า 
168) การจัดการเรียนรู้ดา้นการเขียนโดยใช้การคดิเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝกึคิดแบบไตร่ตรอง และคิด
อย่างมีเหตุผล น าไปสู่การเกิดสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรต้องการ ซึ่งนักเรียนจะสามารถน าไปใช้ในการสรา้ง
องค์ความรู้หรือข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ,หน้า 6)  
 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้มี  
ความเหมาะสมในระดับมาก และผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่
ก าหนด ทั้งนี ้เน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ครอบคุลมหลักการเง่ือนไข ประกอบกับ      
การเลือกแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่น าแนวคดิเทคนิคการระดมสมองเข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์(Constructivist Theory)  เพื่อให้นกัเรียนได้ใช้ปฏิสัมพันธร์ะหว่างกลุ่มและเสนอแนวคิดให้ได้มากที่สดุ
ในเวลาที่จ ากัด(Osborn, 1957) รว่มกับการใช้เทคนิคแนวคิดหมวกหกใบ(Six Thinking Hats)เข้ามาก าหนดเป็นข้อ
ค าถามเพื่อจัดระเบียบความคิดให้นักเรียนเกิดการคิดในลักษณะต่าง ๆ ตามแบบความคิดที่ต้องการทีละด้าน โดยยดึ
หัวใจส าคัญของการระดมสมองเป็นเง่ือนไขในการเรียนรู้ คือ การไม่วพิากษ์วิจารณ์ หรือการประวงิการตัดสินถูกผิด
ที่จะเป็นเครื่องปิดกั้นสิ่งใหม่ ๆ ที่นักเรียนจะเสนอออกมา (Sloane, 1988) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เสนอ
ความคดิเห็นได้อย่างเต็มที่ การออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่หลอมรวมแนวคิดมาใช้อยา่งสอดคล้องสัมพันธ์
กัน สามารถสร้างโอกาสสูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายและสามารถสรา้งแรงจูงใจของนักเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในการพฒันารูปแบบการสอนของ Saylor และ others (อ้างถึงใน จิระพร  
ชะโน, 2555, หน้า 72) จากเหตุผลดังกลา่วนี้ จึงส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีพ่ัฒนาขึ้นมีคุณภาพ และมีผล
การทดลองใช ้(Try Out) ตามเกณฑ์ประสทิธิภาพที่ต้องการ 
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 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ      
การจดัการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิง
สร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ที่ปรากฏผล เช่นนี้ เป็นผลเนื่องมาจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิค
แนวคิดที่เกี่ยวข้องถูกประยุกต์ใช้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้กระบวนการจัดการเรียนรูท้ั้ง  6 
ขั้น สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ต้องการ อีกทั้งการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่
มีถ้อยค าและภาษาที่สละสลวยท าให้นักเรียนเกิดการสะสมคลังค าน าไปใชใ้นการเขียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดใน   
การพัฒนาการเขียนของ Krashen (1984) ที่ว่าความสามารถในการเขียนส่วนหน่ึงมีผลมาจากการอ่าน นอกจากนี้ 
การตั้งค าถามแบบฉับพลันโดยให้นักเรียนมีอิสระในการคดิ ยั่วยใุห้นักเรียนฝึกคิดหาค าตอบหลาย ๆ วิธี (Hallman, 
1971) ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ ากัดท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรค์  ตลอดจนการก าหนด
กิจกรรมขั้นการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายภายใต้เงื่อนไขข้อค าถามที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูล ไตรต่รองต่อสถานการณ์ โดยการใชค้ าถามให้เกิดการแยกแยะทีละด้าน 
แล้วน าแนวคิดที่ได้ของนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาแนวคิดจากสมาชิกรว่มชั้นเรียน และ 
การระดมความคิดในภาพกระบวนการกลุ่มกอ่นน ามาพิจารณาตดัสินใจก าหนดแนวคิดในการเขียนแสดง        
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค ์ รว่มกับการใช้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคดิที่ลดภาวะ    
ความกดดันจากค าตัดสินว่าถูกหรือผิดจากครู การปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นเหมือนลาน
กิจกรรมสนับสนุนให้บรรยากาศไมต่ึงเครียด และการเสริมแรงงดเว้นการวจิารณต์ัดสิน โดยการสร้างกติกาเพื่อยดึถือ
ร่วมกันของสมาชิกทุกคนต่อการยอมรับความคิดที่แปลกแตกต่าง เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันในการแสดง
ความคดิเห็น ท าให้การระดมความคดิของนักเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Rawlinson 
(1988) ที่ว่า การได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งนักเรียนต้องแข่งขันในการค้นหาค าตอบ 
ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากดัตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกจิกรรม ท าให้นักเรียนเกิดความทา้ทายใคร่อยาก
เรียนรู้โดยไม่เบื่อหน่าย ประกอบกับการคัดเลือกสื่อที่น ามาใชใ้นการก าหนดสถานการณท์ี่สามารถเป็นเครื่องมือใน
การสะท้อนแนวคดิได้อยา่งหลากหลาย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถท าให้นักเรียนน าประสบการณ์เดมิมาใช้ใน      
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามเงื่อนไขการเรียนรู้ของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์ 
 นอกจากนี้ การก าหนดลกัษณะของค าถามที่น ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนกิจกรรมอย่างมจีุดมุ่งหมาย และจัด
ระเบียบให้นักเรียนได้คิดทีละด้านเพื่อลดความสับสนในการคดิตามแนวคิดหมวกหกใบ (Six Thinking Hats) ยังช่วย
ใหน้ักเรียนสามารถแสดงความคดิเห็นได้ตรงประเด็นและคิดได้หลากหลายมากขึ้น จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวจึง
ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค ์สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกร่วมชั้นเรียน น ามาขยาย
แนวคิดสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง และสร้างผลงานการเขียนแสดงความคดิเห็นได้อย่างมเีอกลักษณ์  
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เป็นผลให้คะแนนความสามารถการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังที่ปรากฏในผลการวิจัย   
       ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
แสดงความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวพิากษ์เชงิสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสรุปรวมในระดับดีมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะกติกาของกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีข้อตกลงถึงการเคารพในความคิดที่แตกตา่งท าให้นักเรียนมั่นใจและ
กล้าเปิดเผยความคิดที่แท้จริงต่อสมาชิกได้อย่างเสรีและไม่มีข้อจ ากัด อีกทั้งข้ันตอนของกิจกรรมมลีักษณะที่กระตุ้น
ให้นักเรียนตื่นตัวและต้องแข่งขันกับการใช้ความคิดตลอดเวลาเหมือนการเล่นเกม นักเรียนจึงเกิดความตื่นเต้น
สนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย กอปรกับเนื้อหาที่น ามาก าหนดสถานการณก์ารเขียนมีความยากงา่ยพอเหมาะ ส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสประสบผลส าแร็จอย่างเท่าเทียมกัน  นักเรียนจึงสามารถสรา้งสรรค์ผลงานการเขียนได้
อย่างมีเอกลักษณ์และเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

 ผลจากการศกึษาวจิัยในครั้งนี้  ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ ซึ่งจะขอน าเสนอดังต่อไปน้ี 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ WPS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดง
ความคดิเห็นด้วยกระบวนการคดิวิพากษ์เชิงสรา้งสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์และมีความสามารถดา้นการคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้น ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิากษ์เชิงสร้างสรรค์ส าหนับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยค านึงถึงการเลือกสื่อที่จะน ามาก าหนดสถานการณ์การเรียนรู้ในขั้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมาย สอดคล้องตอ่ความสนใจและวัยของนักเรียน และการสร้างบรรยากาศทีท่้าทาย ยัว่ยุ ลดภาวะความตึง
เครียดเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างอิสระ 
    1.2 ครูควรศึกษาเรื่องเทคนิคการตั้งค าถามเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และ
สร้างข้อค าถามให้เข้าถึงกระบวนการคิดในแต่ละลักษณะได้จริง ทั้งการคดิวิเคราะห์ การคิดวิพากษ์หรือการคดิอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดสรา้งสรรค์  
    1.3 ครูควรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูภ้ายในห้องเรียนให้เป็นเหมือนลาน
กิจกรรมที่พร้อมให้นักเรยีนได้ใช้วิธกีารในการเรียนรู้อย่างท้าทาย และสนุกสนาน เพื่อลดความตึงเครียดที่เป็น
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อุปสรรคส าคัญในการปิดกั้นการคิด อันจะท าให้นักเรียนไม่สามารถแสดงออกทางการคิดได้อย่างอิสระ หรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้นักเรียนมาท ากจิกรรมในลานโล่งแทนการเรียนในชั้นเรียนได้ 
    1.4 ครูต้องให้การเสรมิแรงและก าลังใจตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม โดยใชค้ าพดู เช่น ครูชืน่ชมที่
นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคดิ ครูพอใจในการแสดงความคดิเห็นของนักเรียนในวันนี้ นักเรียนท าให้ครูเกิด
ความรู้สกึเหลือเชื่อต่อสิ่งที่นักเรียนคิด เป็นต้น เพือ่สร้างความมั่นใจและผลักดันให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางการ
คิดการเขียนของตนเองให้ถึงขีดสุดในครั้งต่อไป 
     1.5 ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการในการศึกษาความรูท้ี่นอกเหนือจาก การให้นักเรียนออกสัมภาษณ์ การ
เสี่ยงทาย การศึกษาตามมุม ไปเป็นวิธีอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายเพราะการปรับเปลี่ยนวิธีในการออกแสวงหาค าตอบ
ที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละครั้งชว่ยท าให้นักเรียนตื่นเต้นและกระตือรือร้น ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย จึงเกิดความพร้อมตื่นตัวที่
จะท ากิจกรรมตลอดเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
       2.1 ควรน าแนวคดิทฤษฎีพื้นฐานและรูปแบบการจดัการเรียนรู ้WPS ที่พัฒนาขึ้น ไปประยุกต์ปรับใช้ใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยกระบวนการคิดวพิาก์เชิง

สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรยีนในระดับชั้นอื่น ๆ 
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  บทคัดย่อ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพื่อวัดเจคติต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ
วันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 2. เพ่ือลดความเบื่อหน่ายใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3. เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหวัดสงขลา จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
1. บัตรค าภาษาอังกฤษวันละค า 2. บัตรค าภาษาไทยวันละค า 3. บัตรค าส านวนสุภาษิตอังกฤษ 4. บัตรค า
ส านวนสุภาษิตไทย 5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า 
ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
และค่าคะแนนร้อยละ  

        ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 3.89 ซึ่งบ่งบอกได้ว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค ์ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิต
อังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ และ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์นี้สามารถลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อีกท้ังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 
ค าส าคัญ : เจตคต,ิ ความเบื่อหน่าย, ความสนใจ, กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค าส านวน, กิจกรรมภาษาไทยวัน
ละค าสุภาษิต, กิจกรรมส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้, กิจกรรมส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 
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Abstract 

        The purposes of this research were 1) to survey the attitude of using four creative 
activities (One English word a day, One Thai word a day, One English proverb a day and One 
Thai proverb a day) 2) to reduce the boredom of learning English and Thai vocabularies 3) to 
encourage students’ interest in English and Thai vocabularies. The samples were 49 Pratom 
4–Matthayom 3 students in the 2561 academic year at Banthamaprange School  
Songkhla Province. The instruments used of this research were: 1) one English word a day 
flashcards; 2) one Thai word a day flashcards; 3) one English proverb a day flashcards; 4) one 
Thai proverb a day flashcards; and 5) the satisfaction of using four creative activities (One 
English word a day, One Thai word a day, One English proverb a day and One Thai proverb a 
day) questionnaires. Data were analysis by using frequency, mean and percentage. 

       The result of this research was found that the mean of the questionnaires was 3.89 
which indicate that students were very satisfied or had positive attitude with using the four 
creative activities. These four creative activities can reduce the boredom of learning English 
and Thai vocabularies and also can encourage students’ interest in learning English and Thai 
vocabularies.  
Keywords: Attitude, Boredom, Interest, One English word a day Activity, One Thai word a day 
Activity, One English idiom and proverb a day Activity, One Thai idiom and proverb a day 
Activity.   
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  รายงานการวิจัยเชิงส ารวจ 

เรื่อง  ความพึงพอใจต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ (ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า  

ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้) กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจ าปีการศึกษา 2561   

ผู้วิจัย  นางสุนิสา  บินสมัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2561  

หลักการความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้รับการก าหนดให้เรียนในทุกช่วงชั้น ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องเรียนและจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้

ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและตามความสนใจอีกด้วย อีกทั้งในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนภาษาเพ่ือให้

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ

การงานอาชีพและยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียน

การสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัด

กิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษา

ด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะน าไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ (Learner Independence) และสามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการ

เรียนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่ง

ของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1)  

        จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้วิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-3 พบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เบื่อหน่าย ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษ และคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยาก ไม่

อยากเรียน เช่นเดียวกัน จากปัญหาข้างต้นท าให้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญของการสร้างทัศนคติที่ดี มี

ความร่วมมือในการเรียน ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและต้องการที่จะพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพ่ือสร้าง

เจตคตเิชิงบวกต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ลดความเบื่อหน่ายและกระตุ้นความสนใจต่อการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพราะผู้วิจัยตระหนักดีว่าหากนักเรียน 

มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ ช่วยในการเรียนรู้

และพัฒนาทักษะอื่นๆต่อไป  

 ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเพื่อวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า 
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ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ และเพ่ือลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อีกท้ังเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวน

สุภาษิตไทยน่ารู้ คือ การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ส านวนสุภาษิตอังกฤษ ส านวนสุภาษิตไทย  โดย

ให้นักเรียนน าบัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ บัตรค าศัพท์ภาษาไทยที่มี ค าอ่าน ความหมาย และตัวอย่างประโยค

และบัตรส านวนสุภาษิตอังกฤษ ส านวนสุภาษิตไทย พร้อมความหมาย ออกไปน าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธง

ทุกๆวัน จันทร์-ศุกร์ โดยตัวแทนนักเรียนที่ออกไปน าเสนอให้อ่านน าและให้นักเรียนทุกๆคนในแถวอ่านตาม 

จากนั้นน าบัตรค าศัพท์ที่น าเสนอแล้วไปติดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนสามารถมาอ่านทบทวน ซ่ึง

จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ลดความเบื่อหน่ายในการเรียน มีความ

สนุกสนาน พร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างเจตคติเชิงบวกให้กับนักเรียนได ้ 

แนวคิด/ทฤษฎี 

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (เขียนโดย นฤมล เนียมหอม) 

        การสอนภาษาแบบธรรมชาติ ( Whole Language Approach ) คือ ปรัชญาและระบบความเชื่อ ซึ่งท า

ให้เกิดแนวการสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ( Moss and Noden, 

eds., 1993; Spodek and Saracho, 1994; Stanek,1993 ) ปรัชญาและระบบความเชื่อนี้มีทฤษฎีพ้ืนฐาน

มาจากทฤษฎีว่าด้วยระบบของภาษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิด และสัญลักษณ์สื่อสาร และทฤษฎีว่าด้วย

การอ่านเขียนในระบบภาษา ( บุษบง ตันติวงศ์, 2536 ) การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีแนวคิดและหลักการที่

สอดคล้องกับลักษณะและหน้าที่ของภาษา คือ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับ

พัฒนาการด้านการรู้หนังสือของเด็ก การสอนภาษาแบบธรรมชาตินับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทาง

ภาษาของเด็ก คือ ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนภาษา และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เด็ก

ได้รับการพัฒนาทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างครอบคลุมทุกด้านและเต็มศักยภาพ อีกท้ัง

ยังช่วยให้ครูและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในพัฒนาการทางด้านภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็ก

เพ่ิมข้ึน (ฉันทนา ภาคบงกช, ม.ป.ป.) 

        จากความเชื่อ แนวคิด และหลักการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ สรุป

เป็นหลักการส าคัญของการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ดังนี้ 

1. การจัดสภาพแวดล้อม การสอนภาษาต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้คุ้นชินกับการใช้ภาษาอย่างมี

ความหมายและเป็นองค์รวม ตัวหนังสือที่ปรากฏในห้องเรียนต้องมีเป้าหมายในการใช้จริงๆ หนังสือที่ใช้จะต้อง

เป็นหนังสือที่ใช้ภาษาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว ไม่แบ่งเป็นทักษะย่อยๆ และจะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
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จัดสภาพแวดล้อมด้วย 

2. การสื่อสารที่มีความหมาย การสอนภาษาควรให้เด็กมีโอกาสสื่อสารโดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์

จริงที่มีความหมายต่อเด็ก ครูจะต้องจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสอ่านเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมายจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียง

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการฝึกหัด และให้เด็กได้ใช้เวลาในการอ่านและเขียนตามโอกาสตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้อง

ก าหนดตายตัวว่าช่วงเวลาใดต้องอ่าน หรือช่วงเวลาใดต้องเขียน 

3. การเป็นแบบอย่าง การสอนภาษาจะต้องให้เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในความมุ่งหมายต่างๆ

ครูต้องอ่านและเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้จริงๆให้เด็กได้เห็น เช่น เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือความเพลิดเพลิน 

เพ่ือค้นหาวิธีการ ฯลฯ นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องสนุก เพ่ือสร้างให้

เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการอ่าน 

4. การตั้งความคาดหวัง การสอนภาษาจะต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับท่ีเด็กเรียนรู้ที่จะพูด ครูควร

เชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถอ่านและเขียนได้ดีขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น เด็กมีความสามารถในการอ่านและการเขียน

ตั้งแต่ยังอ่านและเขียนไม่เป็น ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับโอกาสที่จะอ่านและเขียนตั้งแต่วันแรกที่มาโรงเรียน และ

ที่ส าคัญคือครูไม่ควรคาดหวังให้เด็กอ่านและเขียนได้เหมือนผู้ใหญ่ 

5. การคาดคะเน การสอนภาษาควรให้เด็กมีโอกาสที่จะทดลองกับภาษา สร้างสมมุติฐาน-เบื้องต้นของ

ตน และมีโอกาสเดาหรือคาดคะเนค าที่จะอ่าน และมีโอกาสคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์และคิดสะกดเพ่ือการเขียน 

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับ การสอนภาษาควรตอบสนองความพยายามในการใช้ภาษาของเด็กในทางบวก

ยอมรับการอ่านและการเขียนของเด็กว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายแม้ว่ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และพยายาม

ตอบสนองเด็กให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ครูอาจให้เด็กได้เห็นตัวอย่างที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น 

การอ่านหนังสือเล่มที่เด็กชอบอ่านให้เด็กฟังในโอกาสอื่นๆ หรือเขียนให้ดูเมื่อมีการสนทนาในกลุ่มใหญ่ เป็นต้น  

7. การยอมรับนับถือ การสอนภาษาจะต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ว่าเด็กเรียนรู้

การอ่านและเขียนอย่างแตกต่างกัน ตามช่วงเวลา และอัตราที่แตกต่างกัน ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 

ศึกษาความสนใจ ความสามารถ และสอนเด็กตามความสามารถท่ีแตกต่างกันของเด็ก เด็กต้องได้ตัดสินใจเลือก

กิจกรรมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ในช่วงเวลาเดียวกันเด็กไม่จ าเป็นต้องท ากิจกรรมอย่างเดียวกัน หรือท ากิจกรรม

ตามล าดับขั้นตอน เพราะการเรียนรู้ภาษาไม่มีล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องตายตัว 

8. การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น การสอนภาษาต้องส่งเสริมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะคาดคะเนในการอ่าน

หรือเขียน แม้ว่าไม่เคยอ่านหรือเขียนมาก่อน ครูต้องท าให้เด็กไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือด้านการอ่านและ

เขียนเมื่อจ าเป็น เด็กต้องไม่ถูกตราหน้าว่าไม่มีความสามารถในการอ่านและเขียน ดังนั้น การสอนภาษาจึงต้อง

เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเชื่อม่ันว่าตนมีความสามารถ

ที่จะอ่านและเขียนได้ 
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บทบาทเด็กในห้องเรียนที่สอนภาษาแบบธรรมชาติ 

        นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายบทบาทของเด็กในห้องเรียนที่สอนภาษาแบบธรรมชาติไว้ สรุปได้ ดังนี้ 

1. เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการ

เขียนด้วยการอ่านและการเขียนอย่างมีความหมายจริงๆ 

2. เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตั้งแต่การสร้างหัวข้อที่จะเรียนร่วมกัน การตัดสินใจเลือกท ากิจกรรมที่

ตรงกับความต้องการและใช้ในชีวิตจริงของเด็ก และ การประเมินผลงานของตัวเอง 

3. เด็กเรียนรู้โดยการท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและครู ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เด็ก

ได้เรียนรู้แบบร่วมมือมากข้ึน 

       ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า การสอนภาษาแบบธรรมชาติ คือ การสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นการสอนภาษาทีใ่ห้เด็กมีโอกาสสื่อสารโดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์จริงที่มี

ความหมายต่อเด็กจริงๆ เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การอ่านและการเขียนด้วยการอ่านและการเขียนอย่างมีความหมายจริงๆ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม 

ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดเห็น จัดให้เด็กมีโอกาสอ่านและเขียน สนับสนุนให้เด็กกล้าเสี่ยงที่จะอ่านและเขียน

ค าท่ีไม่เคยพบมาก่อน ยอมรับสิ่งที่เด็กอ่านและเขียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวัน

ละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ สอดคล้องตามกระบวนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

ซ่ึงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนภาษา และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนา

ทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างครอบคลุมทุกด้านและเต็มศักยภาพ เกิดความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับภาษาที่เรียน และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว รวมทั้งส่งเสริม

กระบวนการท างานและอยู่ร่วมกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวน

สุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4–มัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ เพ่ือวัดเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ 

ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้และเพ่ือลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อีกท้ังเพ่ือ

กระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้ข้อค าถาม

ประเภททางบวกจ านวน 10 ข้อ แล้วน าผลของแต่ละข้อค าถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ จากนั้นน าข้อมูล
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มาวิเคราะห์และหาข้อสรุป พร้อมทั้งน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิต

อังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 

 2  เพ่ือลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

3. เพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ตัวแปรและนิยามตัวแปร 

        ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่าง

เดียว ประชากรอาจจะเป็นสิ่งของ เวลา สถานที่ ซึ่งประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหวัดสงขลา จ านวน 

148 คน 

        กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่น ามาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของ 

ประชากร การที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพ่ือการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้

นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่าง

และการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

        การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) หมายถึง กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของ

ประชากร  ซึ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น

( Nonprobability sampling ) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ค านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาก

น้อยเท่าไรท าให้ไม่ทราบความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก ซึ่งสามารถท าได้หลายแบบ โดย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ใช้แบบ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จังหวัดสงขลา จ านวน 49 คน  

ค าส าคัญ 

        เจตคติ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ดังนี้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 3) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ พร้อมที่

จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 

Munby (1983 : 141)  กล่าวว่า เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงออกทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับการ
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ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงกระบวนการใช้สติปัญญาหรือความคิดของ

นักวิทยาศาสตร์ในขณะปฏิบัติงาน 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529 : 92) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกและท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ส่งผล

ให้มีพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะที่สอดคล้องกับความรู้สึกหรือท่าทีนั้น 

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (2529 : 6) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง แนวโน้มการตอบสนองของบุคคลหรือความพร้อมของ

บุคคลในการตอบสนอง เจตคติมิได้มีหน้าที่ก าหนดชนิดการกระท าแต่ท าหน้าที่ให้กลุ่มหรือชนิดของการกระท า

อย่างหนึ่งมีโอกาสเกิดข้ึนมากหรือน้อย 

Thurstone ( 1964 : 453) กล่าวถึง เจตคติ หมายถึง ตัวแปรทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ไม่อาจสังเกตได้โดยง่าย 

แต่เป็นความโน้มเอียงภายใน แสดงออกให้เห็นได้จากพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เจตคติยังเป็นเรื่องของ

ความชอบ ความไม่ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึกและความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

       สรุปได้ว่า เจตคตเิชิงบวก หมายถึง ความรู้สึกที่ดีที่ชอบและท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ในลักษณะที่ดี

ที่ชอบ สอดคล้องกับความรู้สึกที่ดีที่ชอบโดยแสดงออกกับท่าทีนั้น เช่นเรื่องของความชอบ ความรู้สึกที่ดแีละ

ชอบ มีความเชื่อที่ดใีนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

        ความเบื่อหน่าย นกัการศึกษาได้ให้ความหมายของความเบื่อหน่ายไว้ดังนี้ 

ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความหมายของค าว่า เบื่อ คือ เป็นสภาวะของอารมณ์ที่รู้สึกไม่

พึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองในขณะนั้น โดยอาจแสดงออกด้วยการซึมเศร้า นิ่งเฉย ขาดความสดชื่น 

ไม่มีความตื่นเต้น ไม่สนใจสิ่งรอบตัว ขาดแรงจูงใจและเป้าหมายในการกระท าสิ่งต่างๆ  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ความเบื่อหน่าย (อังกฤษ: boredom) เป็นภาวะอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ที่รู้สึกขาด

กิจกรรม หรือเมื่อมนุษย์รู้สึกไม่สนใจต่อโอกาสที่อยู่รอบตัว ไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ หรืออยาก

เปลี่ยนแปลงสภาวะแต่เปลี่ยนไม่ได้ หรือการไม่มีสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจมากระตุ้น หรือเป็นสภาวะที่ไม่ยินดี

ยินร้ายกับสิ่งใด จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งภาวะอารมณ์นี้จะเกิดแต่เพียงช่วงหนึ่ง แต่ก็อาจหายไปได้เอง 

        ความสนใจ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความสนใจไว้ดังนี้ 

Ernest R. Hilgard ในหนังสือ Introduction to Psychology ซ่ึง “ความสนใจ หมายถึง แนวโน้มทางด้าน

จติใจ หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลท าให้บุคคลนั้นเอาใจใส่ และรู้สึกพึงพอใจในการ

กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้น”  

นักจิตวิทยาได้ให้ความเห็นว่า ความสนใจของคนเราจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพของคน ๆ นั้น บวกกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมของ

ผู้นั้นด้วย และความสนใจของวัยรุ่นก็จะแตกต่างไปจากวัยเด็กอีกด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ทางด้านร่างกาย บทบาททางสังคม และองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง 
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โครว์ และโครว์ มีความเห็นว่าความสนใจของวัยรุ่นมี 3 ประเภทด้วยกันคือ 1.ความสนใจในเรื่องราวส่วนตัว

ของตัวเอง (Personal interest) 2.ความสนใจทางสังคม ( Social interest) 3.ความสนใจทางอาชีพ 

(Vocational interest) โดยอธิบายว่า ความสนใจทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์กันที่เห็นได้ชัด คือ

ความสนใจเกี่ยวกับตัวเอง และความสนใจทางสังคม จะมีอิทธิพลต่อลักษณะการเลือกอาชีพของวัยรุ่นมาก 

โดยวัยรุ่นจะใช้เหตุและผล ซึ่งผิดกับวัยเด็กมักเป็นแนวคิดง่าย ๆ ตามประสาเด็กซ่ึงคิดง่าย เปลี่ยนง่าย 

มีผู้ให้ความหมายของค านี้ ว่า ความสนใจ (Interest) เป็นสว่นหนึ่งของทัศนคติ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกในทาง

ที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นในทางที่ดี เช่น ถ้าเด็กสนใจคณิตศาสตร์ 

จะเข้าเรียนทุกชั่วโมงและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปเพ่ือวิชานี้ มากกว่าอย่างอ่ืนความสนใจของบุคคลจะแตกต่างกัน

ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความถนัด รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นส าคัญ  

        กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า คือ การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วย ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยค โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกไปน าเสนอในกิจกรรม

หน้าเสาธงทุกๆวันจันทร์-อังคาร โดยให้ตัวแทนนักเรียนที่ออกไปน าเสนอ สะกดและอ่านให้นักเรียนฟัง และให้

นักเรียนดู แล้วให้สะกดและอ่านตาม จากนั้นน าค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่น าเสนอแล้วไปติดในบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนสามารถมาอ่านทบทวน จดบันทึกลงในแบบบันทึกทะเบียนค าภาษาอังกฤษวันละค า

ได้ 

        กิจกรรมภาษาไทยวันละค า คือ การสอนค าศัพท์ภาษาไทย ที่ประกอบด้วย ค าศัพท์ภาษาไทย ค าอ่าน 

ความหมาย พร้อมตัวอย่างประโยค โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกไปน าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวันพุธ 

โดยให้ตัวแทนนักเรียนที่ออกไปน าเสนอ สะกดและอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนดู แล้วให้สะกดและอ่าน

ตาม จากนั้นน าค าศัพทภ์าษาไทยที่น าเสนอแล้วไปติดในบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนสามารถมาอ่านทบทวน 

จดบันทึกลงในแบบบันทึกทะเบียนค าภาษาไทยวันละค าได้ 

        กิจกรรมส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ คือ การสอนส านวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วย ส านวน

สุภาษิตอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกไปน าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวัน

พฤหัสบดี โดยให้ตัวแทนนักเรียนที่ออกไปน าเสนอสะกดและอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนดู แล้วให้สะกด

และอ่านตาม จากนั้นน าส านวนสุภาษิตอังกฤษที่น าเสนอแล้วไปติดในบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนสามารถ

มาอ่านทบทวน จดบันทึกลงในแบบบันทึกทะเบียนส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ 

        กิจกรรมส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ คือ การสอนส านวนสุภาษิตไทย ที่ประกอบด้วย ส านวนสุภาษิตไทย 

ค าอ่าน ความหมาย โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกไปน าเสนอในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกๆวันศุกร์ โดยให้ตัวแทน

นักเรียนที่ออกไปน าเสนอสะกดและอ่านให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนดู แล้วให้สะกดและอ่านตาม จากนั้นน า

ส านวนสุภาษิตไทยที่น าเสนอแล้วไปติดในบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนสามารถมาอ่านทบทวน จดบันทึกลง
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ในแบบบันทึกทะเบียนส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 

เครื่องมือวิจัย 

1. บัตรค าภาษาอังกฤษวันละค า

2. บัตรค าภาษาไทยวันละค า

3. บัตรค าส านวนสุภาษิตอังกฤษ

4. บัตรค าส านวนสุภาษิตไทย

5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า

ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 

การออกแบบแบบประเมิน 

        ผูว้ิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทย

วันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้  

1. ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบประเมินกิจกรรมการสอนค าศัพท์จากเอกสารต่างๆ โดยแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวน

สุภาษิตไทยน่ารู้ เป็นลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงแบบสอบถาม คือ ชุดข้อค าถามที่เป็น

ข้อความหรือบางครั้งใช้ภาพเป็นข้อค าถาม ส าหรับให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยการเขียนซึ่งอาจเขียนตอบเป็น

ข้อความหรือเป็นเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่ก าหนด สิ่งที่วัดโดยแบบสอบถามมีทั้งข้อเท็จจริง ความรู้ ความ

คิดเห็น เจตคติ และพฤติกรรม ถ้าเป็นแบบสอบถามที่มุ่งถามความคิดเห็น ก็มักเรียกว่า แบบสอบถามความ

คิดเห็น ซ่ึงประเภทของแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามแบบปิด (Closed Form) ที่มีค าถามในลักษณะจ ากัด

ให้ตอบ ผู้ตอบเลือกตอบจากค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบให้จัดล าดับ

ความส าคัญ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ใช้ 5 ระดับ 

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า

ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ จ านวน 10 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมตีัวเลือกให้เลือก 5 ข้อ โดยถือเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อ

ค าถามประเภทบวกและประเภทลบดังนี้  (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2530) 

ข้อค าถามประเภททางบวก 

Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 

Unfavorable Statement 
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง      ให ้ 5 คะแนน 

เห็นด้วย   ให ้ 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ   ให ้ 3 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย  ให ้ 2 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน 

ไม่เห็นด้วย  ให ้ 4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ   ให ้ 3 คะแนน 

เห็นด้วย         ให ้ 2 คะแนน 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง      ให ้ 1 คะแนน 

ก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัตน์ (2530) ดังนี้ 

  ถ้าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.55           แสดงว่าพึงพอใจน้อยที่สุด ต่อ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.56 – 2.55  แสดงว่าพึงพอใจน้อย ต่อ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.56 – 3.55  แสดงว่าพึงพอใจปานกลาง ต่อ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ถ้าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.56 – 4.55  แสดงว่าพึงพอใจมาก ต่อ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ถ้าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.55           แสดงว่าความพึงพอใจมากท่ีสุด ต่อ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาที่จะท าการวิจัย ความจ าเป็นและความส าคัญของเรื่องที่จะท าการวิจัย

2. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัย

3. ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

4. ก าหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการศึกษา

5. สร้างเครื่องมือที่จะท าการวิจัย โดยเตรียม บัตรค าศัพท์ บัตรค าอ่าน บัตรความหมาย บอร์ดส าหรับ

น าเสนอ บอร์ดส าหรับน าค าศัพท์ไปติด แบบบันทึกทะเบียนค า และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 

6. ด าเนินกิจกรรมการภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้  

ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ ทุกๆวันจันทร์-ศุกร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

7. สุ่มนักเรียนท าแบบประเมินกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิต

อังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ 

8. รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล

9. สรุปผลการท าวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทย 

วันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง จ านวน 49 คน เพ่ือวัดเจตคติเชิงบวกของนักเรียนต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ และท าการ

บันทึกคะแนน จากนั้นด าเนินการหาค่าความถี่ของข้อมูล หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อค าถาม และ

ด าเนินการหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้งฉบับ แล้วน ามาเขียนสรุปรายงานการวิจัยผลการส ารวจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

        การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย ( X )เพ่ือบรรยายข้อมูล โดยสูตรการหาค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

        การหาค่าความถี่ (Frequency) หมายถึง จ านวนขอมูลที่มีอยูในแตละอันตรภาคชั้น/แต่ละข้อ

ค าถาม/แต่ละระดับของตัวเลือก โดยแสดงความถ่ีในรูปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution 

Table) หมายถึง ตารางที่เขียน เรียงล าดับขอมูลและแสดงใหเห็นวาแตละขอมูล หรือกลุมขอมูลมีความถี่

เทา่ใด  

 การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา  เมธธาวิชัย, วิทยาการวิจัย, 2543 : 128) 

     P = 
N

Xx100

P =  ค่าร้อยละ 

     X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 N =    จ านวนประชากร 

    การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (ส่งศรี  ชมภูวงศ์, การวิจัย, 2547 : 55) 

 x   = N

x

   = ค่าเฉลี่ย 

  X = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 N = จ านวนประชากร 

น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษวันละค า 

ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ น ามาวิเคราะห์ในรูปของค่าความถี่ 

x
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ร้อยละ และค่าเฉลี่ย แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 

 ผลการวิจัย 

       จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามตามเกณฑ์

ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัตน์ (2530) สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ 3.89 แสดงว่านักเรียนมี

ความพึงพอใจมากต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค ์ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิต

อังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้ และ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์นี้สามารถลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อีกท้ังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 

       จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อการจัด 4 

กิจกรรมสร้างสรรค ์ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทย

น่ารู้ และ 4 กิจกรรมสร้างสรรค์นี้สามารถลดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

อีกท้ังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ 

ซึ่งจากการวเิคราะห์ข้อมูลนี้ท าให้เห็นความส าคัญของผลการวิจัยในครั้งนี้ว่า เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง คือ 

การใช้รูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวันละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิต

ไทยน่ารู้ สามารถสร้างเจตคติเชิงบวกของผู้เรียนได้ สามารถลดความเบื่อหน่ายและกระตุ้นความสนใจต่อการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักเรียนได้ และสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมทีม่ีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักเรียนได้ต่อไป 

การอภิปรายผล 

       จากผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์นี้ ที่สร้างความพึงพอใจ

หรือสร้างเจตคติเชิงบวก อีกทั้งลดความเบื่อหน่ายและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได ้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ ( Whole Language Approach ) คือ ปรัชญาและระบบความเชื่อ ซึ่งท าให้เกิด

แนวการสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ( Moss and Noden, eds., 

1993; Spodek and Saracho, 1994; Stanek,1993 ) ปรัชญาและระบบความเชื่อนี้มีทฤษฎีพ้ืนฐานมาจาก

ทฤษฎีว่าด้วยระบบของภาษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษา ความคิด และสัญลักษณ์สื่อสาร และทฤษฎีว่าด้วยการอ่าน

เขียนในระบบภาษา ( บุษบง ตันติวงศ์, 2536 ) การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีแนวคิดและหลักการที่

สอดคล้องกับลักษณะและหน้าที่ของภาษา คือ ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับ

พัฒนาการด้านการรู้หนังสือของเด็ก คือ การสอนภาษาโดยองค์รวม ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาทางภาษาอย่างครอบคลุมทุกด้านและเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นการสอนภาษาท่ี
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ให้เด็กมีโอกาสสื่อสารโดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์จริงที่มีความหมายต่อเด็กจริงๆ เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือ

ปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนด้วยการอ่านและการเขียน

อย่างมีความหมายจริงๆ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดเห็น จัดให้เด็กมี

โอกาสอ่านและเขียน สนับสนุนให้เด็กกล้าเสี่ยงที่จะอ่านและเขียนค าที่ไม่เคยพบมาก่อน ยอมรับสิ่งที่เด็กอ่าน

และเขียน ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนภาษา และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ การสอนภาษาแบบ

ธรรมชาตินับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์

ทิพย์ ดวงจิตร และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ซึ่งได้ท าการวิจัย การพัฒนาความสามารถทางการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 

วัดอินทรวิหาร สังกัดส านักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า 

นักเรียน มีความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนการทดลองและทุกช่วงระยะการจัดการเรียน

การสอนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

       จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัด 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ (ภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาไทยวัน

ละค า ส านวนสุภาษิตอังกฤษน่ารู้ ส านวนสุภาษิตไทยน่ารู้) โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้เขียนข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ นักเรียน 

4 คน อยากให้มีการน าเสนอภาษาจีนวันละค า นักเรียน 4 คน อยากให้มีการน าเสนอภาษาใต้วันละค า 

นักเรียน 14 คน อยากให้มีการน าเสนอภาษาอีสานวันละค า นักเรียน 3 คน อยากให้มีการน าเสนอภาษาเหนือ

วันละค า และควรน าวิธีการนี้ไปใช้สร้างกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ือช่วยในการสร้างเจตคติ 

เชิงบวกต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อีกท้ังสามารถขยายผลไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มย่อย 

ที่เล็กลง เช่นระดับห้องเรียนหรือระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาอ่ืนต่อไป 

การน าผลการวิจัยไปใช้ 

          จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา กิจกรรม เทคนิค วิธีการ สื่อ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้มีความหลากหลาย เป็นแบบอย่างในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลไปสู่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสามารถสร้างเจตคติเชิงบวก อีกทั้งช่วยลดความเบื่อหน่าย

และกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักเรียนได้ 
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         บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 :1) หลักการความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เข้าถึงได้จาก

https://sites.google.com/site/pasathaija/khwam-sakhay-khxng-klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-

thiy  

นฤมล เนียมหอม. การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เข้าถึงได้จาก

http://www.nareumon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=50  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2526 : 3), Munby. (1983 : 141), สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2529 : 92), 

ไพฑูรย์ สุขศรีงาม. (2529 : 6), Thurstone. ( 1964 : 453) เจตคติ เข้าถึงได้จาก http://www.nana-

bio.com/Research/image%20research/research%20work/Attitude/Attitude01.html 

ส านวน สุภาษิต เข้าถึงได้จาก

https://docs.google.com/presentation/d/1CWDrg1yExIIza9h2pJh32UxWgSqBP0WnlTMbqUE02

Nk/htmlpresent?hl=th  

ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ความเบื่อหน่าย เข้าถึงได้จาก  
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ผลการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด  

และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านฉลุง  

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
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  บทคัดย่อ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 
หมวด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) (2) เพ่ือหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล Effectiveness index (E.I) ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมา
นิซึ่ม) (3) เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 10 หมวด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านฉลุง จังหวัดสงขลา จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 เรื่อง ด้วยเกม Pelmanism (2) ชุดบัตรภาพและบัตร
ค าศัพท์ส าหรับการเล่นเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) จ านวน 10 หมวด (3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการสอนโดยใช้เกม Pelmanism (4) แบบประเมินกิจกรรมการสอนค าศัพท์โดยใช้
เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย t-test แบบ Dependent ค่าดัชนีประสิทธิผล Effectiveness index 
(E.I) ของวิธีการสอนค าศัพท์ 10 หมวด ด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 10 หมวด 

        ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ค่าดัชนีประสิทธิผล Effectiveness index (E.I) ของการเรียนด้วยเกม Pelmanism 
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(เพ็วมานิซึ่ม) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.4177 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ค าศัพท์ภาษษอังกฤษเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อย
ละ 41.77 (3) ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.22 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.46 
ค าส าคัญ : วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม), ความพึงพอใจ,  

Abstract 

        The purposes of this research were (1) to compare the before and after effects of 
using Pelmanism game on 10 groups English vocabulary learning of Pratomsuksa 6 students 
(2) to find out the effect of Effectiveness index (E.I) of sample group after learning by 
Pelmanism game. (3) to measuare students’ satisfaction of using Pelmanism game on 10 
groups English vocabulary learning. The samples were 50 Pratomsuksa 6 students in the first 
semester of the 2563 academic year at Banchalung School Songkhla Province. The 
instruments used of this research were: (1) Lesson plan of learning 10 groups English 
vocabulary by using Pelmanism game; (2) 10 groups English vocabulary flashcards; (3) 10 
groups English vocabulary pre and post tests (4) satisfaction questionnaires form of using 

Pelmanism game on 10 groups English vocabulary learning. Data were analysis by using t-test

dependent for compare pre and post test, Effectiveness index (E.I) for quality of teaching

technicque by using Pelmanism game, mean and standard deviation for students’satisfaction 
of using Pelmanism game on 10 groups English vocabulary learning.  

       The result of this research was found that (1) The effects of using Pelmanism game on 
10 groups English vocabulary learning achieved a higher score in the post test than in the 

pre test significantly at the 0.05 level. (2) Effectiveness index (E.I) of learning by Pelmanism

game at 0.4177 this mean students get more knowledge of English vocabulary at 41.77 in 
percentage. (3) The students’ satisfaction of using Pelmanism game on 10 groups English 
vocabulary teaching at most satisfy level in the mean at 7.22 and standard diviation at 7.46 
Keywords: Teaching English vocabulary by using Pelmanism game technicque, Satisfaction
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ผลการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ที่มีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด 
และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านฉลุง  
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้วิจัย  นางสุนิสา  บินสมัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2563 

หลักการความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ (สุขุมาภรณ์ พุ่มจ าปา. 2554 อ้างอิงใน

กนกวรรณ รอดคุ้ม, ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มีแจ้ง. 2559: ออนไลน์) สภาพสังคมไทยในปัจจุบันจะ

เห็นว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ คนไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากสิ่งอุปโภค 

บริโภค ฉลากสินค้า สื่อโฆษณาและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดทั้งต าราทางวิชาการมากมาย โอกาสที่เราจะพบเห็น

ภาษาอังกฤษจึงมีมากข้ึน อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากกว่าผู้ที่ไม่รู้

ภาษาอังกฤษเลย หนทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจะเปิดกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ยุพิน 

จันทร์ศรี. 2546 อ้างอิงในกนกวรรณ รอดคุ้ม, ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มีแจ้ง. 2559: ออนไลน์) คน

ไทยในปัจจุบันจึงนิยมเรียนภาษาอังกฤษและถือว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือน าไปใช้เป็น 

เครือ่งมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจ านวนมาก โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ จึงได้มีการจัดการเรียน การ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว  

        การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมุ่งเน้นการ สร้างและ

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ในตัวผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ความรู้เรื่องค าศัพท์ จึงเป็นพ้ืนฐาน

อย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทั้ง4 ด้าน และการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ดีนั้น นักเรียน ที่รู้ค าศัพท์มากจ า

ได้แม่นสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องย่อมเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น(พิสมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัย. 2548 อ้างอิงใน

กนกวรรณ รอดคุ้ม, ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มีแจ้ง. 2559: ออนไลน์) ในปัจจุบันพบว่าปัญหา

พ้ืนฐานของการเรียนทักษะทั้งสี่ คือปัญหาค าศัพท์เนื่องจากความรู้ด้านค าศัพท์ไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุส าคัญ

ประการหนึ่งที่ท าให้นักเรยีนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับค าศัพท์จึงจะ

สามารถเรียนภาษาได้ดีจึงเป็นที่ยอมรับว่า “ค าศัพท”์ เป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาภาษาอย่างหนึ่ง  

 จากการสังเกตชั้นเรียนที่ผู้สอนท าการสอนเองพบว่า ความรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนยังอยู่ใน

255



 

เกณฑ์ต่ า รู้ค าศัพท์น้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม 

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะ

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความสนุกสนานให้ความบันเทิง นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียน สามารถเป็นพ้ืนฐานในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ต่อไป 

        การศึกษาในครัง้นี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพทโ์ดยใช้เกม Pelmanism  

(เพ็วมานิซึ่ม)เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน

ฉลุง จังหวัดสงขลา ที่ยังมีพ้ืนฐานความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย ให้มีความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์สูงขึ้น อันจะเป็นส่วนพัฒนาทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียนต่อไป 

แนวคิด/ทฤษฎี 

        Pelmanism  

บทน า หน่วยความจ าเกมนี้ง่ายและเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักกันเป็นความเข้มข้นหรือหน่วยความจ า ในประเทศ

ญี่ปุ่นจะเรียกว่าShinkei-suijaku ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า Pelmanism หลังจาก Christopher Louis 

Pelman ผู้ก่อตั้ง "Pelman Institute for the Scientific Development of Mind, Memory and 

Personality" ในลอนดอนในปี พ.ศ. 2442  

ผู้เล่นและการ์ด สามารถเล่นได้ตั้งแต่สองคนข้ึนไป คุณสามารถใช้ซองการ์ดมาตรฐานแองโกล - อเมริกัน 52 

ใบหรือการ์ดชนิดอ่ืน ๆ ได้โดยที่ด้านหลังจะแยกไม่ออกและสามารถจับคู่ใบหน้าเป็นคู่หรือสี่ใบได้  

การเตรียมการ ไพ่ผสมกันอย่างทั่วถึงและกระจายคว่ าหน้าลงบนพ้ืนผิวการเล่น - โต๊ะหรือพ้ืน ไพ่ไม่ควรทับ

ซ้อนกันและสามารถจัดเรียงในรูปแบบปกติหรือกระจายไม่สม่ าเสมอได้ตามต้องการ 

เล่น ผู้เล่นผลัดกันเล่น เมื่อถึงตาคุณหงายไพ่สองใบที่คุณเลือกจากเค้าโครง หากตรงกันให้คุณน าไพ่สองใบนี้ไป

เก็บไว้ข้างหน้าคุณแล้วเลี้ยวอีกครั้ง หากไม่ตรงกันให้คว่ าหน้าลงโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งในเค้าโครงและเป็นเทิร์

นของผู้เล่นคนต่อไป เมื่อเล่นด้วยแพ็คการ์ดธรรมดา 52 ใบไพ่จะ "จับคู่" ถ้าพวกเขามีนิกายเดียวกัน - หกตรง

กับหกกษัตริย์ตรงกับราชาและอ่ืน ๆ ชุดจะถูกละเว้น เล่นต่อไปจนกว่าไพ่ทั้งหมดจากเค้าโครงจะถูกจับเป็นคู่

การให้คะแนน ผู้เล่นแต่ละคนท าคะแนนได้หนึ่งคะแนนส าหรับแต่ละคู่ ผู้เล่นที่มีคะแนนมากท่ีสุดคือผู้ชนะ – 

ถ้าเสมอกันสองแต้มหรือมากกว่าส าหรับแต้มส่วนใหญ่พวกเขาท้ังหมดจะชนะ 

รูปแบบต่างๆ แพ็คพิเศษส าหรับเกมนี้มีการ์ดที่เหมือนกันเพียงสองใบในแต่ละประเภทท าให้ยากท่ีจะจับคู่การ์ด

ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากเกมไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะง่ายขึ้นยิ่งมีการ์ดที่เหลืออยู่ในเลย์เอาต์น้อยกว่าจึงควรลดเอฟ

เฟกต์นี้ด้วยการมีไพ่สี่ใบแต่ละใบเพ่ือให้ไพ่ใบแรกของประเภทใหม่มีการจับคู่ที่เป็นไปได้สามครั้งแทนที่จะเป็น
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เพียงใบเดียว แต่ผู้ที่ชอบเล่นไพ่เพียงสองใบในแต่ละประเภทโดยใช้แพ็คมาตรฐานสามารถยอมรับว่าไพ่จะจับคู่

ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาเป็นนิกายเดียวกันและมีสีเดียวกัน (John McLeod, 2007: ออนไลน์) 

        โทนี่ มิททัน เผยแพร่ในบทความ Down by the Cool of the Pool ของ British Council สอน

วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Pelmanism วา่ PELMANISM/MEMORY GAME  

Teacher’s Notes Language: cat, cow, dog, donkey, duck, frog, goat, pig, pony, sheep 

Materials: Bingo cards of the animals already coloured by the students; flashcards of the 

animals  

1. Ask children to take out their envelope with the animal cards they have coloured. Tell

them you’re going to play a game. 

2. Blu-tac your flashcards on the board, face down so children cannot see the animal. Put

them in two rows of five cards each. 

3. Write a number under each card so children can identify it easily.

4. Take another set of flashcards and do the same on the other side of the board. Under

each card write a letter instead of a number. 

5. Ask a child to say a number. Turn over the respective card. Ask the child to say the name

of the animal. 

6. Ask the same child to say a letter. Turn over the respective card. Ask the child to say the

name of the animal. If they match, take the cards out and give them to the child. Repeat 

the procedure with another child. If the cards don’t match, turn them over and repeat the 

procedure with another child.  

7. Now ask the children to play in pairs, using the cards in their envelopes.

(Tony Mitton, n.d.: online) 

        โดมินิค โอ ไบรอัน กล่าวไว้ในหนังสือ 52 วิธีฝึกสมองให้จ าอะไรก็ได้ง่ายๆโดยอัตโนมัตและจ าได้นาน ว่า 

เกมความจ าอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นสนุกได้เป็นชั่วโมงๆ ก็คือเกมไพ่ ชื่อว่า Pelmanism หรือ “เกมจับคู่ไพ่” เกมนี้

เล่นโดยให้จั่วไพ่ออกมาท้ัง 52 ใบ แล้วเรียงไว้เป็นแถวแถวละ 13 ใบ จุดประสงค์ของเกม คือการจับคู่ไพ่ (เช่น 

เอซสองใบ ไพ่เลขเจ็ดสองใบ เป็นต้น) ให้ได้มากกว่าคู่แข่ง ผู้เล่นผลัดกันเปิดไพ่สองใบ ถ้าไพ่ที่เปิดมาเป็นคู่กัน 

ก็ได้คะแนนและเก็บไพ่คู่นั้นไป จากนั้นก็เปิดไพ่ต่อ ถ้าผู้เล่นเปิดไพ่สองใบแต่ไม่เข้าคู่กัน ก็ให้คว่ าไพ่สองใบนั้น

กลับไปเหมือนเดิมที่ต าแหน่งเดิม แล้วก็เปลี่ยนให้ผู้เล่นอีกฝ่ายเปิดต่อ ผู้เล่นคนไหนจ าต าแหน่งไพ่ได้มากที่สุด

จากการเปิดไพ่ครั้งที่แล้วๆมา ก็จะจับคู่ไพ่ได้มากที่สุดและชนะเกมไปในที่สุด (Dominic O’Brien, 2559: 
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ออนไลน์) 

       ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Pelmanism เป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ออกแบบและสอดแทรก

เนื้อหาบทเรียนลงไปในขณะเล่นเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ลงมือเล่นและฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยในขณะที่ลงมือเล่นผู้เรียนจะได้รับทักษะ และความรู้จากเนื้อหาบทเรียนไปด้วยขณะที่ผู้เรียนเล่น

เกมจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้รู้สึกท้าทายและอยากที่จะเล่น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใช้เกมมีประโยชน์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่

เรียน และเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการท างาน

และอยู่ร่วมกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ

หลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) ของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเรียนด้วยเกม

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม)  

3. เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

         กรอบแนวคิดการวิจัย 

       การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนด้วยเกม 

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฉลุง ผู้วิจัยให้ผู้เรียนได้จัดท าชุด

หมวดค าศัพท์ 10 หมวดที่แตกต่างกัน และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังจากเรียนด้วยเกม 

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ว่าทีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

จากนั้นประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

ตัวแปรและนิยามตัวแปร 

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านฉลุง ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 จ านวน 50 คน ซึ่งนักเรียนมีบริบทและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใกล้เคียงกัน 

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านฉลุง กลุ่มเครือข่ายโตนงาช้างสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 50 คน 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด โดยใช้เกม Pelmanism (เพ็ว

มานิซึ่ม) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ด้วยเกม

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

       - ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวิธีการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกม 

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาท าการทดลอง 22 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทั้งหมด 

22 คาบ  

ค าส าคัญ 

        วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม)  

คือ เทคนิคการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านเกมการจับคู่บัตรภาพกับบัตรค าศัพท์ โดยครูให้นักเรียนจัดท า

บัตรภาพกับบัตรค าศัพท์ ตามหมวดต่างๆของค าศัพท์ 10 หมวด ได้แก่ 1. Classroom Expressions (เรื่อง

ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน) 2. Daily Activities (เรื่องกิจวัตรประจ ำวัน) 3. Wild Animals (เรื่องสัตว์ป่ำ)  

4. Home Animals (เรื่องสัตว์เลี้ยง) 5. Home Animals (เรื่องโรคต่ำงๆ) 6. Symptoms (เรื่องอำกำรป่วย

ต่ำงๆ) 7. Food (เรื่องอำหำร) 8. Sports (เรื่องกีฬำ) 9. Leisure Activities (เรื่องกิจกรรมยำมว่ำง) และ 10. 

Opposite Words (เรื่องค ำตรงข้ำม) แล้วให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพ กับค าศัพท์ โดยมีวิธีการเล่นดังนี้ เลือก

นักเรียน 1 คน ส าหรับเป็นกรรมการและเขียนคะแนน แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆกัน ตั้งชื่อกลุ่มและ

ให้กรรมการเขียนไว้บนกระดาน วางค าศัพท์ให้นักเรียนดูโดยแบ่งเป็น บัตรภาพกับบัตรค าศัพท์โยนหัวก้อยหรือ

เป่ายิ้งชุบว่าใครจะได้เล่นก่อน ฝ่ายที่เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายเลือกภาพหรือเลือกค าศัพท์ก็ได้ขึ้นมา 1 ภาพ จากนั้น

ให้อีกฝ่ายหยิบภาพหรือค าศัพท์ที่คู่กันข้ึนมา ถ้าหยิบถูกก็จะได้ 1 คะแนนและมีสิทธิ์หยิบบัตรภาพหรือบัตร

ค าศัพท์ให้อีกฝ่าย แต่ถ้าหยิบผิดคะแนนก็จะเป็นของอีกฝ่าย และอีกฝ่ายก็จะมีโอกาสได้หยิบอีกครั้ง เล่นจน

จับคู่ค าศัพท์กับภาพจนครบ และนับคะแนน ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ครูให้นักเรียนคนที่เป็น

กรรมการหยิบบัตรภาพและบัตรค าศัพท์ที่จับคู่กันแล้วให้เพ่ือนๆดู ฝึกอ่านออกเสียงทุกค า 

 ความพึงพอใจ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 

        กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็น

ผลมาจาก ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  
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       วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548, หน้า 32 อ้างถึงใน รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์, 2551, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย 

ความพึงพอใจว่า เป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์

สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยแบ่งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก

หรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา (“ความพึงพอใจ”: ออนไลน์)  

        เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ๑๐ เรื่อง ด้วยเกม Pelmanism เป็นเวลา

22 ชั่วโมง มีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1) ศึกษาหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เนื้อหาค าศัพท์ที่จะใช้สอนข้อเสนอแนะจากเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องและเทคนิควิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ศึกษา

และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้เกม Pelmanism ในการสอนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10

หมวด

3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บ้านฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2. ชุดบัตรภาพและบัตรค าศัพท์ส าหรับการเล่นเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) จ านวน 10 หมวด

ดังต่อไปนี้ 

1) Classroom Expressions (ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน) จ านวน 15 ค า ได้แก่

Read page ten. Work with a partner. Close the door. Open your book. Look at the
picture. Write your name. Raise your hand. Work in groups. Ask and Answer.
Listen. Go to the board. Don’t talk. Come in. Stand up. Sit down.

2) Daily Activities  (กิจวัตรประจ าวัน) จ านวน 20 ค า ได้แก่

take a shower/ get dressed/ brush (my) teeth/ go to school/ make lunch/ play
volleyball/ play the drums/ drink a soda/ ride (my) bike/ drive (my) car/ study/
eat/have dinner/ listen to music/ exercise/ play a game/ clean (my) room/ wash
the dishes/ talk on the phone/ go to bed/ sleep

3) Wild Animals (สัตว์ป่า) จ านวน 24 ค า ได้แก่

hyena/ rooster/chicken/ hippopotamus
(hippo)/ monkey/ anteater/ zebra/ leopard/ lion/ wolf/ bear/ giraffe/ tiger/
elephant/ buffalo/ antelope (impala)/ rhinoceros (rhino)
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4) Home Animals (สัตว์เลี้ยง) จ านวน 12 ค า ได้แก่

donkey/ sheep/ turkey/ cow/ horse/ hen/ goat/ bull/ barn/ orchard/ field/crop/
 tractor 

5) Diseases (โรคตา่งๆ) จ านวน 10 ค า ได้แก่

cough/ nauseous/ flu/temperature/ earache/ backache/ headache/ chicken pox/
diarrhea/ throw up/ toothache

6) Symptoms (อาการป่วยต่างๆ) จ านวน 16 ค า ได้แก่

swollen/ sore throat/ bruise/ hurt/ faint/ insect bite/ sneeze/ burp/ allergy (itchy)/
cut/ choke/ fall/ slip/ burn/sunburn/ break

7) Food (อาหาร) จ านวน 20 ค า ได้แก่

donut/ muffin/ cookie/ croissant/ hot dog/ hamburger + fried/ sandwiches/ (a slice
of) pizza/ fried chicken/ coffee/ iced tea/ milk/ orange juice/ soda/pie/ (a piece of)
cake/ pancakes/ ice cream/ (a bowl of) soup/salad

8) Sports (กีฬาต่างๆ) จ านวน 16 ค า ได้แก่

hockey/ sailing/ skiing/ judo/ jogging/ boxing/ bowling/ roller skating/ golf/
waterskiing/ canoeing/ karate/ work out/ hang gliding/ gymnastics/ squash

9) Leisure Activities  (กิจกรรมยามว่าง) จ านวน 15 ค า ได้แก่

ride a bike/ hang out with friend/ play a musical instrument/ go dancing/ go to
parties/ go to a rock concert/ wind surf/ surf/ rollerblade/ skateboard/ play
computer games/ play a sport/ chat on the internet/ watch movies/ listen to
music

10) Opposite Words (ค าตรงข้ามต่างๆ) จ านวน 8 ค า ได้แก่

big/large กับ small/little/ quiet กับ noisy/ short กับ long/ thick กับ thin/ clean กับ
dirty/ full กับ empty/ light กับ heavy/ hard กับ soft

3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการสอนโดยใช้เกม Pelmanism ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 10 ฉบับ ตามหมวดค าศัพท์ซึ่งเป็นแบบเติมค าเพ่ือวัดความจ า ใช้ทดสอบก่อนเรียน

และทดสอบหลังเรียน ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังนี้  

1) ศึกษาเอกสารวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือต่าง ๆ

2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาค าศัพท์แต่ละหมวดแล้วสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า จ านวน 10

ฉบับ เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ค าศัพทท์ั้ง 10 หมวด แต่ละฉบับจ านวนข้อสอบเป็นดังต่อไปนี้

1. Classroom Expressions (เรื่องประโยคที่ใช้ในห้องเรียน) จ านวน 12 ข้อ
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 จากค าศัพท์ทั้งหมด 15 ค า 

2. Daily Activities (เรื่องกิจวัตรประจ ำวัน) จ านวน 15 ข้อ จากค าศัพท์ทั้งหมด 20 ค า

3. Wild Animals (เรื่องสัตว์ป่ำ) จ านวน 16 ข้อ  จากค าศัพท์ทั้งหมด 24 ค า

4. Home Animals (เรื่องสัตว์เลี้ยง) จ านวน 12 ข้อ จากค าศัพท์ทั้งหมด 12 ค า

5. Diseases (เรื่องโรคต่ำงๆ) จ านวน 8 ข้อ จากค าศัพท์ทั้งหมด 10 ค า

6. Symptoms (เรื่องอำกำรป่วยต่ำงๆ) จ านวน 15 ข้อ จากค าศัพท์ทั้งหมด 16 ค า

7. Food (เรื่องอำหำร) จ านวน 20 ข้อ จากค าศัพท์ทั้งหมด 20 ค า

8. Sports (เรื่องกีฬำ) จ านวน 16 ข้อ จำกค ำศัพท์ทั้งหมด 16 ค า

9. Leisure Activities (เรื่องกิจกรรมยำมว่ำง) จ านวน 14 ข้อ จำกค ำศัพท์ทั้งหมด 15 ค า

10. Opposite Words (เรื่องค ำตรงข้ำม) จ านวน 8 ข้อ  จากค าศัพท์ทั้งหมด 8 ค า

3) ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนค าศัพท์โดยใช้เกม Pelmanism แต่ละหมวดค าศัพท์กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 ห้อง สัปดาห์ละ 1 คาบ รวมทั้งหมด 10 คาบเรียน

4. แบบประเมินกิจกรรมการสอนค าศัพท์โดยใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) โดยผู้วิจัยด าเนินการ

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนค าศัพท์โดยใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) โดยแบบ

ประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert  โดยถือเกณฑ์น้ าหนัก

ในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค าถามประเภทบวกและประเภทลบตามก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉลี่ย

ตามเกณฑ์ของ ศักดิ์ชัย เสรีรัตน์ (2530)  

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาปัญหาที่จะท าการวิจัย พบปัญหานักเรียนมีพ้ืนความรู้ ความจ า ค าศัพท์ น้อย

2. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี เพ่ือศึกษาวิธี เทคนิคการสอนให้นักเรียนสามารถจ าจ าค าศัพท์ได้มากข้ึน

3. ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

4. ก าหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการศึกษา

5. สร้างเครื่องมือที่จะท าการวิจัย โดยเตรียม ชุดบัตรภาพและบัตรค าศัพท์ 10 หมวด เตรียม

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. ด าเนินการสอนโดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนท าบอร์ดน าเสนอค าศัพท์ของแต่ละกลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่ม

จัดท าบัตรภาพ บัตรค าศัพท์ของกลุ่มตนเองเพ่ือเล่นเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ภายในกลุ่ม 

7. สลับกันออกมาน าเสนอเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ของกลุ่มตนเองให้เพ่ือนๆดู

8. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนการเล่นเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ทุกกลุ่ม
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9. รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

10. สรุปและอภิปรายผลข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์ในการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน

2. น าแผนการสอนที่ได้วางไว้ไปด าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 26 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 24 คน รวม 50 คน เป็น

เวลา 22 คาบเรียน (คาบเรียนละ 60 นาที) โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง  

3. น าแบบทดสอบวัดผลจากการเรียนรู้ค าศัพทโ์ดยใช้เกม Pelmanism ไปทดสอบก่อนเรียนและทดสอบ

หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. น าคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ของกลุ่มตัวอย่างไปหาค่าดัชนี

ประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) 

5. น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกม Pelmanism ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า

ภายหลังการเรียนหมดทั้ง 10 หมวดค าศัพท ์

6. น าผลการทดสอบและผลการประเมินความพึงพอใจจาก ข้อ 3. - 5. ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าทาง

สถิต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

         การหาค่าทางสถิติ การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

  N    =  จ านวนของข้อมูล 

X    =  ค่าเฉลี่ย 

  S.D.   =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   Mean = ค่าเฉลี่ย 

 Variance = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Observations = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

    Pearson Correlation = ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปล 2 ตัวแปล 

 Hypothesized Mean Difference = การทดสอบสมมติฐาน 

 df = degree of freedom คือค่าที่ยอมให้เป็นอิสระ (n-1) 

 t-Stat = ค่า t จากการค านวญ 

 P(T<=t) one-tail = ความน่าจะเป็นที่ค านวญ 
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 t Critical one-tail = ค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง T 

 Effectiveness – Index = ค่าดัชนีประสิทธิผล โดยหาได้จากสูตร 

  ดัชนีประสิทธิผล =    ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

  (จ านวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

* = นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม

Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ t-test แบบ Dependent 

2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) ของวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 10

หมวด ด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

3. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ค าศัพท์ 10 หมวด ด้วยเกม Pelmanism (เพ็ว

มานิซึ่ม) ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Diviation) เพ่ือบรรยายข้อมูล 

โดยน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 (Data Analysis) หาค่าต่างๆทางสถิติ แล้ว

น าเสนอข้อมูลในรูปตาราง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 หลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) ของการเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม)

พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.4177 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 0.4177 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.77         

3. ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซ่ึม) ในการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.22 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.46  

 การอภิปรายผล 

       จากผลการศึกษาการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) 

สามารถอภิปรายผลตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลังเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 

การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวดด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น จดจ าค าศัพท์ได้มากข้ึน เกิดความสนุกสนานระหว่างการเล่นเกมจับคู่ค าศัพท์ เพราะเป็น
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เกมที่ต้องแข่งขันความจ าค าศัพท์กับอีกฝ่าย เมื่อเล่นเกมจบฝ่ายใดมีคะแนนสูงกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ และ

จากนั้นมาท าแบบทดสอบหลังเรียน เป็นการกระตุ้นนักเรียนในการใช้ความจ า และให้ผลย้อนกลับหลังเล่นเกม

ด้วยการท าแบบทดสอบหลังเรียนว่าจะได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนหรือไม่ โดยครูเป็นผู้อ านวย

ความสะดวก ให้ค าแนะน า เป็นไปตามผลกาวิจัยของกนกวรรณ รอดคุ้ม ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มี

แจ้ง ซึ่งได้ท าการวิจัย ผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูง

กว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ โดยได้ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 

2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) ของของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเรียนด้วย

เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) จากการทดสอบ พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index – E.I) 

ของของกลุ่มตัวอย่าง หลังการเรียนด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ค าศัพท์

เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 41.77 ทั้งนี้เนื่องจาก หมวดค าศัพท์ทั้ง 10 หมวด มีความแตกต่างหลากหลาย บัตร

ภาพมีความน่าสนใจ สีสันสดใส กระตุ้นการเรียนรู้และความจ าของนักเรียนได้ดี กิจกรรมเสร็จอย่างรวดเร็ว 

หมวดค าศัพท์ 1 หมวดใช้เวลา 1 ชั่วโมง ไม่ใช่การเรียนแบบเก่าท่ีเขียนตามครูบนกระดานเพียงอย่างเดียว คือ

การเล่นเกมที่นักเรียนในฐานะผู้เรียนไดม้ีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ ณภัทริน เภาพาน ลดาวัลย์ วัฒนบุตร สุณี สาธิตานันต์ และสกล สรเสนา ซึ่งได้ท าการวิจัย 

การศึกษาผลของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ า จาก

ภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนธีรภาดา

เทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.64/84.43 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 75/75 ค่าดัชนี

ประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจาก

ภาพประกอบตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เท่ากับ 0.40 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจ าจาก

ภาพประกอบ ตามแนว ทฤษฎีพหุปัญญา ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 40 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน เน้นความจ าจากภาพประกอบตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญาอยู่ในระดับมาก 

3. การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้เกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ในการเรียนรู้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 หมวด ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

265



 

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.46 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชาติ 

ทั่งสถิรสิมา สถาพร ขันโต ซึ่งได้ท าการวิจัย การใช้เกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ70 ที่ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 82.17 และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.43 ซ่ึง

สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 70 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม โดย

ภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด( = 4.90) 

        ผลจากการด าเนินงานตามแผนงาน ท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 10 

หมวดด้วยเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ท าให้นักเรียนมีความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น มีความ

กระตือรือร้นมากกว่าเมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบปกติ จากการสังเกตุการเรียนการสอนและวิเคราะห์วีดีทัศน์

การร่วมกิจกรรมพบว่า นักเรียนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนหลายคนบอกเม่ือครูจะ

เริ่มให้เล่นเกม Pelmanism (เพ็วมานิซึ่ม) ของค าศัพท์หมวดหนึ่งว่า “ครูคอยดูนะครับเดี่ยวผมจะได้คะแนน

เต็มให้ด”ู และจากข้อเสนอแนะท่ีนักเรียนบันทึกในแบบสอบถามความพึงพอใจ ระบุว่า “อยากให้มีต่อไปอีก

นานๆถึงรุ่นน้องๆ” “อยากให้มีต่ออีกจะได้จ าค าศัพท์ผ่านเกมได้” “อยากให้มีเกมนี้อีก เกมนี้สนุกมากๆ” “ได้

ความสนุกมากและได้ความรู้มากมาย” “กิจกรรมนี้อยากให้มีต่อในภาคเรียนที่ 2 จะท าให้จดจ าค าศัพท์ได้มาก

ขึ้น พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ดีขึ้น” “อยากให้มีหลายๆหมวด ได้มีความรู้มากขึ้น สนุกขึ้น” “อยากมี

กิจกรรมนี้อีกเพราะอยากจ าค าศัพท์ให้หมด” “อยากให้มีหลายกลุ่มค าศัพท์ เพราะอยากจ าค าศัพท์หลายๆค า” 

ข้อเสนอแนะ 

       ควรน าวธิีการนี้ไปใช้สร้างกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาอื่นๆให้มีความหลากหลาย เพ่ือ

ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง เหมาะสมกับผู้ตามต้องการต้อง ความจ าเป็น และปัญหาของผู้เรียน 

อีกท้ังสามารถขยายผลไปใช้กับนักเรียนในกลุ่มย่อยที่เล็กลง เช่นระดับห้องเรียนหรือระดับช่วงชั้นได้ต่อไป 

การน าผลการวิจัยไปใช้ 

          จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา กิจกรรม เทคนิค วิธีการ สื่อ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้มีความหลากหลาย เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลได้ อีกท้ังสามารถขยายผลไปสู่

นักเรียนระดับอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้
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ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ธนพร อรุณธัญญาวิรัช1 สุรภาพ สปุง2 พัชราวลัย มีทรัพย3์  และปิยมนัส วรวิทย์ รัตนกลุ4 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชั่นสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test dependent samples  

 ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18, S.D.= 0.43)  

และด้านเทคนิคอยู่ ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.24 , S.D.= 0.45) และมีประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น เท่ากับ 

81.56/82.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก  (𝑥̅ = 4.21, S.D.= 0.25)     

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมากโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จึงถูกเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์และส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแต่ละประเทศ ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นท าให้ประเทศต่าง ๆต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสของ

สังคมโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่หนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันดังกล่าว จึงจ าเป็นที่จะต้อง
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พัฒนาความรู้ให้กับประชาชน เพ่ือที่จะสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้อย่างมี

ความสุข ทั้งนี้การศึกษาถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเป็นกระบวนการส าคัญยิ่งในการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน้น

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริง 

ยึดหลัก นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นหัวใจของ

การปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543) 

 ดังนั้น แนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในอนาคตจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอและต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีการสอนให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ

พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรใช้รูปแบบ หรือกลวิธีที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความถนัด วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการให้ผู้เรียนได้ร่วมในการ

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด พฤติกรรมการสอนของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยสอนแบบบรรยาย 

บอก สั่ง ประเมิน มาเป็นครูมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยการ ชี้แนะ ร่วมวางแผน ให้ค าปรึกษา และประเมินแบบมี

ส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ได้ตัดสินใจ ได้สะท้อน

ความคิดเห็น ได้ให้เหตุผลเพื่อยืนยันความคิดของตน และได้แก้ปัญหา ครูควรใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ

การสอน วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ควรใช้หนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ครูจะมีฐานะเป็นผู้ชี้แนวทาง ครูต้อง

ช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความหมาย และอธิบายด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล มีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้เรียน กิจกรรมที่จัดนั้นควรมีความหลากหลาย (วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2541) 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน

ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์

ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ

ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิด

สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็น

วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึง

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
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 องค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มี

ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถ

น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อได้ โดยจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละชั้นให้มีการ

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้ง

ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ภายในสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการ

เชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยต่อการ

เปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ ทัดเทียมกับนานาชาติ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

 ดังนั้นในรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา นั้นเป็น

วิชาที่เพ่ิมเข้ามาตารางและเป็นวิชาที่มีความยากนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ และยังไม่มีสื่อการสอนที่เพ่ิมเข้า

มามากนัก ทั้งนี้จึงต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดย ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าสื่ออุปกรณ์

เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

ทั้งในเรื่องระดับสติปัญญา ความสามารถ ทักษะทางคณิตศาสตร์ การไม่แสดงออก นิ่งเฉย เมื่อไม่เข้าใจบทเรียน

หรือตามไม่ทัน และนักเรียนมีจ านวนมากท าให้ครูไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และครูที่ได้รับมอบหมายในการ

สอนวิชานี้มีความต้องการสื่อการสอนในรายวิชานี้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจด้วยการสร้างแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านกม.2   

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกม.2  ในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

   1.1 สื่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชั่นสื่อการสอน แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  2. เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่อง  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 

   2.2 แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1. แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
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ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการ

แก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอย่างมีระบบตามรูปแบบ 

ของ  ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการวิเคราะห์ดังนี้ 

    1.1 วิเคราะห์ด้านเนื้อหา โดยวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ เอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบ่งเนื้อหาของบทเรียนออกเป็น 3 หน่วย คือ  

    หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

    หน่วยที่ 2 การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด       

    หน่วยที่ 3 แผนผัง 

   1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน ก าหนดกลุ่มผู้เรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน

บ้านกม.2   

 

     2) ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการออกแบบ ดังนี้  

   2.1 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  

   2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นการวิเคราะห์มาออกแบบแอปพลิเคชันสื่อการ

สอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

           

   2.3 น าเนื้อหาที่ได้จากการออกแบบไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน

ตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    

 2.4 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหา 

  3) ขั้นการพัฒนา (Development) 

     3.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการในขั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  
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   1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

   2. ระบบปฏิบัติการ 

   3. เว็บไซต์ส าหรับสร้างแบบทดสอบ แบบส ารวจความพึงพอใจ (Google from) 

   4. โปรแกรมประยุกต์ 

   5. โปรแกรมตกแต่งภาพ   

  3.2 น าเนื้อหาจากการออกแบบมาพัฒนาเป็นพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และน าแอปพลิชั่นให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale)  

  3.3  ปรับปรุงแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

  4)  ขั้นน าไปใช้ (Implementation)  

   น าแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน 

กม.2 จ านวน 30 คน  

  5) ขั้นประเมิน (Evaluation)   

           น าผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชัน และน าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพของ

บทเรียน  

 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  2.1 ศึกษาเนื้อหา ทฤษฎีในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 

  2.2 ก าหนดตัวชี้วัดและจุดประสงค์  

  2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
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  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 

เพ่ือหาค่าความยาก-ง่าย และคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากอยูระหว่าง 0.41–0.78 ดัชนีค่าอ านาจจ าแนกอยู่

ระหว่าง 0.22–0.59  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 15 ข้อ และ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  2.6 ปรับปรุงแบบวัดผลสัมฤทธิ์และน าไปใช้เก็บข้อมูล 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

  3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

             3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

              3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบดัชนีความ

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

               3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                1. ชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีการใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

  2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากแอปพลิเคชัน จ านวน 1 คาบ 

               4. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                 5. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการ

สอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

                 6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล  

       1. หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แอปพลิเคชันสื่อการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้สถิติ t–test Dependent 

                  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

    1. การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการ

แก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

  1.1 แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอน        

วิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หมวดที่ 1 การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

หมวดที่ 2 การเลือกเส้นทางที่ดีสุด  หมวดที่ 3 แผนผัง 

ภาพที่ 1 หน้าจอแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
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1.2 คุณภาพด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านเนื้อหา    

 ความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 0.58 มาก 

 ความถูกต้องของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา    4.00 1.00 มาก 

 ความยากง่ายเหมาะสมต่อผู้เรียน 4.33 0.58 มาก 

ด้านการน าเสนอเนื้อหา    

 ความชัดเจนของล าดับการน าเสนอเนื้อหา 4.00 0.00 มาก 

 ความน่าสนใจการน าเสนอเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 

ด้านการใช้ภาษา    

 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

 ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ 3.33 0.58 ปานกลาง 

 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับผูเ้รียน 3.33 0.58 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.43 มาก 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.18, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า ข้อที่ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องของเนื้อหาและความถูกต้องของ

ภาษาที่ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.00 

1.3. คุณภาพด้านเทคนิคของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิค ของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านส่วนประกอบของมัลติมีเดีย    

 ง่ายและสะดวกต่อการใช้ 4.00 0.00 มาก 

 ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา 4.67 0.58 มากที่สุด 

 เสียงดนตรีประกอบมีความชัดเจน 4.33 1.15 มาก 

ด้านตัวอักษรและส ี    
 สีและอักษรมีความชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
 ขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับวัย 4.67 0.58 มากที่สุด 
 สีภาพพื้นหลังมีความเหมาะสม 4.33 1.15 มาก 
ด้านตัวอักษรและส ี    
 การเชื่อมโยงของแอพพลิเคชั่น 4.00 1.00 มาก 

  การให้ผลย้อนหลัง 3.00 0.00 ปานกลาง 

 การตอบโต้กับผู้เรียน 3.67 0.58 มาก 

 การเร้าความสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

 การให้ความช่วยเหลือมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 4 คุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.24, S.D.= 0.45)เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า ข้อที่ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพในระดับมากที่สุด ได้แก่ สีและอักษรมีความชัดเจนและการเร้าความ

สนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.00 

 

2. ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอน

วิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอน 

การทดสอบ 
จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพผลการ
เรียน 

ระหว่างเรยีน 30 30 23.03 81.56 
หลังเรียน 30 20 16.93 82.83 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง

ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเ์ท่ากับ 81.56/82.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่ก าหนดไว้คือ 80/80 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วย แอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N 𝑥̅  S.D. t 

ก่อนเรียน 30 8.70 2.68 
19.00* 

หลังเรียน 30 16.93 2.42 
*p<.05 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 8.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า

เท่ากับ 2.68 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 16.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.42 เมื่อทดสอบนัยของความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านเนื้อหา    

 ภาษาที่ใช้ในบทเรียนเข้าใจง่าย 3.97 0.76 มาก 
 เนื้อหาวิชาเข้าใจง่าย 4.03 0.81 มาก 
 สามารถอ่านและท าความเข้าใจเนือ้หาได้ด้วยตนเอง 3.63 1.10 มาก 
 แอพพลิเคชั่นท าให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น 4.63 0.49 มากที่สุด 
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รายการประเมิน Mean S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านการออกแบบบทเรียน                

 สีและรูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 4.67 0.61 มากที่สุด 
 ภาพประกอบสวยงาม 4.67 0.66 มากที่สุด 

ด้านประโยชน์จากการเรียนรู ้    
 สามารถศึกษาบทเรยีนไดต้ลอดเวลา 3.97 0.96 มาก 
 มีความสะดวกในการศึกษาบทเรียน 3.97 1.07 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.25 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแอปพลเิคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรือ่งขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยมี

ค่าเท่ากับ 4.21  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.25 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อประเด็น

ต่างๆ โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สูงสุดคือ ภาพประกอบสวยงามมีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.66 และสี

และรูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่เท่ากับ 0.61 

อภิปรายผล 

 1. ผลการหาคุณภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ

ค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มากที่สุด (𝑥̅ = 4.38, S.D.= 0.50)   และด้านการออกแบบอยู่ ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18, S.D.= 0.43) และมี

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสื่อการสอนเท่ากับ 81.56/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร แข็งขันธ์ (2551)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ

พัฒนาทักษะทางภาษา เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดอย

หลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง

ภาษา เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อ

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 81.49/84.48 ซึ่งเป็นไปสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสื่อการ

สอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มี

คะแนนเฉลี่ย 23.03 และ 16.93 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีมี

นัยส าคัญที่ระดับ .05   เนื่องมาจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชั่น ได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอน

จนมีความเหมาะสมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและเข้าใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรา แสง
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แก้ว สุรทิน นาราภิรมย์และเนตรชนก จันทร์สว่าง(2552)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เรื่องปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก  (𝑥̅ = 4.21, S.D.= 0.25) ทั้งนี้เป็นเพราะแอปพลิเคชันสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) เรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการน าเสนอที่น่าสนใจซึ่งประกอบด้วย

ข้อความ ภาพประกอบ เข้าใจง่ายและยังมีเกมส์ที่ช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นซึ่งสอดคล้อง ศุภรา แสง

แก้ว (2552)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฎการณ์ของโลกและ

เทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า  บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก 
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 
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ภาษา เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3. เชียงราย: โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง. 

281



282 
 

คณะผู้จัดท ำ 
วำรสำรวิชำกำร สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ ำปี 2564 

(เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2564) 
……………………………………………………………… 

 
1. นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. นายอนันต์ พันนึก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
7. นำงสุวำรี เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
8. นำยสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
9. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. นางสาวอัฉราพรรณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  อ่ินทา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
11. นางสาวพิมณัฏฐา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

     สายทิพย์วดี ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
12. นางสาวอารยา           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

    ดาราศรีศักดิ์ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
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